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TIRO, M. Tullius, skrivarslav, sekreterare (”hemligskrivare”) till 
Cicero. Han var inte bara Ciceros assistent samt medarbetare i 
dennes litterära verksamhet, utan själv också en ansedd förfat-
tare, samt uppfi nnare av snabbskriften, stenografi n. Den gjorde 
att man korrekt och komplett kunde skriva ned offentliga talares 
ord, hur snabbt de än yttrades. Efter Ciceros död köpte Tiro en 
gård i närheten av Puteoli, dit han drog sig tillbaka och enligt 
Hieronymus uppnådde en ålder av hundra år. Asconius Pedianus 
hänvisar (i Milon. 38) till fjärde boken i en biografi  av Tiro över 
Cicero.

Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, III, red. 
William L. Smith, London, 1851.

”Innumerabilia tua sunt in me offi cia, domestica, forensia, urbana, 
provincialia, in re privata, in publica, in studiis, in litteris nostris …”

”Oräkneliga tjänster har du gjort mig – inom hemmets väggar 
och utanför dem, i Rom och i utlandet, i såväl enskilda 
som allmänna angelägenheter, i mina lärda mödor och 

i min författargärning …”

Cicero, brev till Tiro den 7 november år 50 f.Kr.





1 romerskt dubbelsteg (passus) = ca 1,48 m
1 romersk mil = 1 000 dubbelsteg = ca 1 480 m

VICUS TUSC
US

Castortemplet

Collina-
porten

Capenaporten





Första delen

SENATORN

79–70 f.Kr.

”Urbem, urbem, mi Rufe, cole et in ista luce viva!”

”Rom! Dröj kvar i Rom, käre vän, och lev i ljuset!”

Cicero, brev till Caelius den 26 juni år 50 f.Kr.
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I

Mitt namn är Tiro. I trettiosex år var jag skrivarslav, ”hemlig-
skrivare”, hos den romerske statsmannen Cicero. Till att börja 
med ett fängslande värv, sedan förbluffande, därefter slitsamt, 
slutligen ytterst farligt. Under dessa år tillbringade han nog fl er 
timmar tillsammans med mig än med någon annan människa, 
hans egen familj inräknad. Jag bevittnade de möten han höll i 
enrum, jag överbringade hans hemliga budskap. Jag upptecknade 
hans tal, hans brev och hans litterära verk, till och med hans poesi 
– en sådan störtfl od av ord att jag tvingades skapa det som brukar 
kallas stenografi , snabbskrift, för att kunna handskas med den, 
ett tillvägagångssätt som fortfarande används vid upptecknandet 
av förhandlingarna i senaten och som nyligen gav mig rätt till ett 
blygsamt årligt underhåll. Detta är, tillsammans med några legat 
och vänners frikostighet, tillräckligt för att försörja mig på min 
ålderdom. Mina behov är inte stora. Gamla människor livnär sig 
på luft, och jag är mycket gammal: nästan hundra år – i varje fall 
är det vad folk påstår.
 Under årtiondena efter Ciceros död frågade man mig ofta, 
mestadels med viskande röst, hur han egentligen var, men jag har 
alltid hållit tand för tunga. Hur skulle jag kunna veta vem som 
var en maktens kunskapare och vem som inte var det? I varje 
ögonblick kunde jag förvänta mig att bli röjd ur vägen. Men efter-
som mitt liv nästan är över och jag inte längre fruktar någonting – 
inte ens pinobänken, för jag skulle inte uthärda ens ett ögonblick 
i händerna på carnifex och hans bödelsdrängar – har jag beslutat 
att lägga fram detta verk som svar. Jag bygger det på mina min-
nen, liksom på urkunder som har anförtrotts mig. Eftersom den 
tid jag har kvar är obönhörligt kort har jag för avsikt att teckna 
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ned verket snabbt, med hjälp av min metod för snabbskrift, på 
ett par tjog små rullar av fi naste papyrus – Hieratica, varken mer 
eller mindre – som jag under lång tid har samlat på mig i detta 
syfte. Jag ber redan på förhand om ursäkt för alla felaktigheter 
och ofullkomligheter i framställningen, och jag ber gudarna om 
att få föra verket till slut innan mitt eget infaller. Cicero ville i 
sina sista ord till mig att sanningen om honom skulle berättas, 
och det ska jag vinnlägga mig om att göra. Ifall han inte alltid 
framstår som ett dygdemönster, må så vara. Att äga makt skänker 
människan mycket av det goda i livet, men rena händer ingår säl-
lan i den gåvan.
 Och det är makten och människan som jag vill behandla. Med 
makt menar jag då makten som statsman – det vi på latin kallar 
imperium – alltså den makt över liv och död som staten förlä-
nar en enskild människa. Hundratals män har eftersträvat denna 
makt, men Cicero har varit den ende i republikens historia som 
sökt den utan att äga andra tillgångar än sin egen begåvning. Till 
skillnad från Metellus och Hortensius kom han inte från någon 
av aristokratins mäktiga familjer, där åtskilliga ätteleds politiska 
förtjänster kunde utnyttjas vid valen. Han hade ingen stark här 
som kunde stå bakom honom, som Pompejus och Caesar hade. 
Han ägde inte, som Crassus, en ofantlig förmögenhet med vil-
ken han kunde bana sig väg. Allt han ägde var sin stämma – och 
enbart med viljekraft kunde han göra den till den mest ryktbara 
stämman på jorden.

Jag var tjugofyra år gammal när jag började min tjänst hos honom. 
Han var tjugosju. Jag var slav i huset, född på familjens egendom 
uppe bland kullarna intill Arpinum, och jag hade aldrig ens sett 
Rom. Han var en ung advokat, som hade drabbats av överan-
strängning, och som tvingades kämpa för att övervinna stora 
medfödda kroppsliga hinder. Inte många människor skulle ha 
satsat något på vare sig den ene eller den andre av oss.
 Ciceros röst var vid denna tid inte det mäktiga redskap som 
den senare skulle utvecklas till utan klingade oskönt, och han 
hade en benägenhet att börja stamma. Jag tror att det berodde på 
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att det var så många tankar som trängdes i huvudet på honom: i 
stunder av prövningar fastnade orden i halsen på honom, liksom 
ett par får som pådrivna av fl ocken bakom dem försöker klämma 
sig igenom en grind på samma gång. Hur som helst, orden i fråga 
var ofta alldeles för storståtliga för att åhörarna skulle begripa 
dem. ”Bokmalen” kallades han ofta av sina otåliga lyssnare, eller 
”greken” – och det var inte välvilligt menat. Även om ingen betviv-
lade hans fallenhet för talekonsten var hans kropp alltför vek för 
att motsvara hans ärelystnad, och påfrestningarna på stämban-
den efter fl era timmars anföranden, ofta utomhus, vid alla årsti-
der, kunde framkalla heshet eller få honom att helt tappa rösten 
under fl era dagar. Därtill kom ständig sömnlöshet och dålig mat-
smältning. Kort sagt, om han tänkte skapa sig en framtid inom 
politiken – vilket han förtvivlat gärna ville – behövde han hjälp 
av yrkeskunniga män. Därför beslöt han sig för att tillbringa en 
tid långt borta från Rom, att företa en resa både för att öka sin 
lärdom och för att söka råd hos de främsta retoriklärarna, av vilka 
de fl esta fanns i Grekland och Mindre Asien.
 Eftersom jag ansvarade för hans fars lilla boksamling och dess-
utom hade vissa kunskaper i grekiska, frågade Cicero om han 
fi ck låna mig, ungefär som man lånar med sig en bok, och låta 
mig följa honom till Orienten. Jag fi ck övervaka att allt som hade 
föranstaltats verkligen blev genomfört; jag fi ck leja foror, avlöna 
lärare med mera; efter ett år skulle jag återgå till min gamle hus-
bonde. Det slutade med att jag – i likhet med många värdefulla 
böcker – aldrig lämnades tillbaka till ägaren.
 Vi hade stämt möte i hamnstaden Brundisium dagen för avseg-
lingen. Detta var under Servilius Vatias och Claudius Pulchers 
konsulat, sexhundrasjuttiofemte året efter Roms grundläggning. 
Cicero var vid den tiden inte alls den aktningsbjudande uppen-
barelse han senare skulle bli, med ett utseende så allmänt bekant 
att han inte kunde beträda ens den mest stillsamma bakgata utan 
att bli igenkänd. (Jag undrar vad det har blivit av alla tusentals 
avbilder som en gång prydde så många bostäder och allmänna 
byggnader? Kan de verkligen alla ha krossats eller bränts?) Den 
unge man som den vårmorgonen stod där vid vattnet var smal, 
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med sluttande axlar och onaturligt lång hals, där ett adamsäpple 
stort som ett lindebarns knutna hand guppade upp och ned varje 
gång han svalde. Ögonen stod ut, huden var gulblek och kinderna 
insjunkna – kort sagt, han var själva urbilden för ohälsa. Jaha du, 
Tiro, minns jag att jag tänkte, du bör nog göra det bästa möjliga 
av den här resan, för den kommer inte att vara länge. 
 Vi seglade först till Aten, där Cicero hade berett sig nöjet att 
studera fi losofi  vid Akademien. Jag bar hans kappsäck till hörsa-
len och skulle just vända om då han ropade mig tillbaka och ville 
veta vart jag var på väg.
 ”Jag tänkte gå och sätta mig i skuggan med de andra slavarna, 
herre”, svarade jag, ”såvida ni inte begär något mer av mig.”
 ”Visst gör jag det”, sade han. ”Jag vill att du ska utföra ett myck-
et ansträngande arbete. Jag vill att du ska följa med mig in och 
lära dig litet fi losofi , så att jag har någon att tala med under våra 
långa resor.”
 Därför följde jag alltså med honom in, och jag fi ck förmånen 
att höra Antiochus från Askalon själv lägga ut texten om stoicis-
mens tre grundstenar – att vara dygdig är nog för att bli lycklig, 
att inget utom dygdighet är gott och att man inte ska förlita sig 
på känslor – tre enkla regler som skulle lösa de fl esta problem i 
denna världen, om bara människor kunde leva efter dem. Hädan-
efter skulle Cicero och jag ofta dryfta sådana frågor, och i dessa 
möten på andens fält glömde vi alltid våra skilda förutsättningar. 
Vi stannade sex månader hos Antiochus och for sedan vidare för 
att uppfylla det övergripande målet med vår resa. 
 Den förhärskande skolan inom retoriken vid denna tid var den 
så kallade asiatiska, där talen föredrogs i prunkande ordvändning-
ar, fyllda av högtravande fraser i klingande rytmer, beledsagade 
av yviga kroppsrörelser och ett stegande av och an. I Rom var 
dess ledande företrädare Quintus Hortensius Hortalus, allmänt 
ansedd som tidens främste talare, vars fl otta fotarbete hade gett 
honom öknamnet ”bensprattlaren”. Cicero, som gärna ville lära 
sig hans konster, sökte målmedvetet upp alla hans läromästare: 
Menippus från Stratonicea, Dionysius från Magnesia, Aiskylos 
från Cnidus, Xenokles från Adramyttium – redan deras namn 
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låter ana deras sätt att uttrycka sig. Cicero tillbringade fl era veck-
or hos var och en av dem och satte sig tålmodigt in i deras konst-
skickliga metoder, tills han till slut ansåg sig ha begripit dem.
 ”Tiro”, sade han till mig en kväll där han satt vid sin vanliga 
måltid av grönsaker, ”jag har fått nog och övernog av de där väl-
doftande svassarna. Du ska ordna en båt från Loryma till Rho-
dos. Vi ska slå in på ett annat spår – vi ska gå i lära hos Apollonius 
Molon.”
 Och så kom det sig att vi en vårmorgon i gryningstimmen, när 
Karpatiska havets sund låg sidensläta och pärlevita (ni får förlåta 
mig att jag någon gång tar till blomsterspråk: jag har läst alltför 
mycket grekisk poesi för att kunna hålla fast vid latinets stränga 
uttryckssätt), roddes över från fastlandet till den uråldriga och 
oländiga ön, där Molons undersätsiga gestalt själv inväntade oss 
på angöringsplatsen.
 Molon var lagkarl, ursprungligen från Alabanda, och han hade 
fört sina klienters talan på ett lysande sätt i Roms domstolar, och 
till och med kallats att tala inför senaten på grekiska – en dittills 
aldrig skådad ära – varpå han hade dragit sig tillbaka till Rho-
dos och öppnat sin retorikskola. Hans tankar om talekonsten var 
enkla, raka motsatsen till de asiatiska: vandra inte omkring alltför 
mycket, håll huvudet stilla och halsen rak, håll dig till ämnet, 
locka åhörarna till skratt, locka dem till gråt, och när du har vun-
nit deras medkänsla – så sätt dig snabbt ned. ”För ingenting tor-
kar hastigare än en tår”, framhöll Molon. Detta passade Cicero 
betydligt bättre, och han övergick helt till Molons läror.
 Dennes första insats bestod i att samma kväll servera honom 
en skål hårdkokta ägg med garum-sås, och när Cicero hade satt i 
sig dem – inte utan att knorra, den saken är säker – lät Molon bära 
fram en köttklump, sotstekt över träkol, och till den en bägare 
getmjölk. ”Du ska lägga på dig, unge man”, sade han och slog sig 
över sitt breda bröst. ”Det kommer inga starka toner ur smala 
fl öjter.” Cicero blängde på honom, men tuggade pliktskyldigast 
vidare tills fatet var tomt, och för första gången på fl era månader 
sov han gott den natten (jag vet, för jag brukade sova på golvet 
utanför hans dörr).
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 Övningarna började i ottan. ”Att tala på Forum kan jämföras 
med kapplöpning”, menade Molon. ”Det kräver styrka och uthål-
lighet.” Han måttade ett slag mot Cicero, som bara kunde utbris-
ta ”Uff ”, vackla bakåt och nästan falla omkull. Molon tvingade 
honom att stå bredbent, med raka knän, och sedan fälla sig fram 
från midjan och beröra marken på ömse sidor om fötterna, tjugo 
gånger. Efter det sade han åt honom ligga på rygg med händerna 
bakom huvudet och resa sig upp till sittande utan att röra på 
benen. Han lät honom ligga framstupa och häva sig upp enbart 
på armarna, även det tjugo gånger, även det med raka ben. Det 
var första dagens hårda skola, och för varje påföljande dag tillkom 
ytterligare övningar, än mer utdragna. Cicero sov återigen gott, 
och nu tog det inte längre emot att äta heller.
 Under själva övningarna i muntlig framställning förde Molon sin 
nitiske lärjunge från den skuggiga innergården ut i middagshettan 
och lät honom föredra övningsstyckena – vanligen en scen från 
en rättegång eller en monolog hämtad från Menander – samtidigt 
som de gick uppför en brant uppförsbacke utan att vila på vägen. 
Så kunde Cicero, med ödlorna pilande kring fötterna och endast 
syrsorna i olivträden som åhörare, stärka sina lungor och lära sig att 
få fram största möjliga antal ord på ett enda andetag. ”Lägg rösten i 
mellanläget”, undervisade Molon. ”Det är där styrkan ligger. Inget i 
högt eller lågt läge.” På eftermiddagen, då det gällde att lära sig att 
göra rösten bärig, tog Molon honom ned till klapperstensstranden, 
stegade upp femtio dubbelsteg (det är så långt som människorös-
ten når) och lät honom föredra sina tal ut mot havets dån – det 
närmaste man kan komma mumlet från tretusen åhörare utom-
hus, sade Molon, eller bakgrundsbruset från fl era hundra män som 
samtidigt talar med varandra i senatens kammare. Det var sådana 
störande bakgrundsljud som Cicero måste vänja sig vid.
 ”Men själva innehållet i det jag säger då?” undrade Cicero. ”Jag 
kan väl vinna deras uppmärksamhet enbart genom styrkan i det 
jag för fram?”
 Molon ryckte på axlarna. ”Innehållet bryr jag mig inte om. Kom 
ihåg vad Demosthenes sade: ’Endast tre ting räknas i talekonsten. 
Uttryckskraft, uttryckskraft och – uttryckskraft.’ ”
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 ”Och min stamning?”
 ”St-st-stamningen b-b-bryr jag mig inte heller om”, sade Molon 
med ett fl in och en blinkning. ”Allvarligt talat, det väcker ytterli-
gare intresse och ger intryck av uppriktighet. Demosthenes själv 
läspade en smula. Åhörarna kan känna igen sig själva i sådana 
ofullkomligheter. Det är bara det fulländade som tråkar ut dem. 
Gå nu ett stycke längre bort på stranden och försök få mig att 
uppfatta vad du säger.”
 På det viset kom jag redan från första början att få förmånen 
att bevittna hur retorikens konstgrepp förs vidare från mästare 
till mästare: ”Inga kvinnliga halsrörelser, inga fl addrande fi ngrar. 
Håll axlarna stilla. Om du måste använda fi ngrarna för att göra 
en åtbörd, så försök böja in långfi ngret mot tummen och låt de 
övriga tre spreta – just så, det är bra. Ögonen givetvis alltid fäs-
tade på handrörelsen, utom när vi måste verka avvärjande: ’O, 
gudar – skona oss från sådana hemsökelser!’ eller ’Jag förtjänar 
nog knappast en sådan ära’.”
 Inget fi ck skrivas ned, för ingen talare värd namnet skulle ens 
drömma om att läsa högt från bladet eller rådfråga sina anteck-
ningar. Molon föredrog det brukliga sättet att lära sig ett tal utan-
till, nämligen att föreställa sig en vandring genom talarens hus: 
”Förlägg ditt första påstående till ingångshallen så att du förestäl-
ler dig att det fi nns där, sedan det andra till atriet och så vidare 
– vandra runt i huset på samma sätt som du skulle göra i verk-
ligheten, och förlägg talets olika delar inte bara en till varje rum, 
utan en till varje sidoutrymme och bildstod. Förvissa dig om att 
varje plats är väl upplyst, noga avgränsad, klar och tydlig. Annars 
kommer du att famla runt som en berusad på spaning efter sin 
säng efter ett dryckeslag.”
 Cicero var inte den ende som undervisades vid Molons aka-
demi den våren och sommaren. Så småningom anslöt Ciceros 
yngre bror Quintus och hans farbrors son Lucius, liksom två av 
hans vänner: Servius, en beskäftig lagkarl som strävade efter att 
bli domare, samt Atticus – den förfi nade, angenäme Atticus – 
som inte hyste intresse för talekonsten, ty han bodde i Aten och 
ville förvisso inte utföra sin livsgärning inom politiken, men han 
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älskade att umgås med Cicero. Alla dessa män förundrades över 
att hans hälsa och utseende hade förbättrats så mycket, och sista 
kvällen tillsammans – nu hade hösten kommit och det var dags 
att återvända till Rom – samlades de för att höra vad Molon hade 
åstadkommit för hans talekonst.
 Jag önskar att jag kunde minnas Ciceros tal efter middagen den 
kvällen, men tyvärr är jag nog ett levande bevis för Demosthe-
nes hjärtlösa påstående att innehållet inget betyder jämfört med 
uttryckskraften. Jag höll mig fi nkänsligt utom synhåll, inne bland 
skuggorna, och allt jag nu ser för min inre blick är motten som 
virvlade likt aska runt facklorna, stjärnornas stora svep ovanför 
innergården, samt de unga männens hänförda ansikten, blos-
sande i eldskenet, vända mot Cicero. Men Molons ord efter talet 
minns jag, sedan hans skyddsling hade avslutat det med att böja 
huvudet mot en tänkt skara män i en domstolsnämnd. Efter en 
lång tystnad reste han sig och sade hest: ”Cicero … mina lyck-
önskningar. Du slår mig med häpnad. Och det är Grekland och 
Greklands öde som jag beklagar. Den enda ära vi ännu ägde var 
vår mästerliga vältalighet, och nu har du erövrat även den. Res 
hem”, sade han och gjorde åtbörden med tre spretande fi ngrar 
ut mot det fjärran, mörka havet, ”res hem, min gosse, och erövra 
Rom.”

Gott. Och lätt att säga. Men hur gör man det? Hur ”erövrar” man 
Rom utan annat vapen än sin stämma?
 Första steget ger sig självt: man måste bli senator. 
 För att få en plats i senaten var det på den tiden nödvändigt 
att vara minst trettioett år fyllda och äga en miljon: man måste 
kunna bevisa för myndigheterna att man ägde tillgångar motsva-
rande en miljon sestertier, bara för att tillåtas ställa upp i de årliga 
val som hölls i juli, då nya senatorer valdes att efterträda dem 
som hade avlidit under året – eller hade blivit för fattiga för att få 
behålla sin plats. Men var skulle Cicero komma över en miljon? 
Hans far hade förvisso inte så stora tillgångar: släktgården var 
liten och högt belånad. Återstod således de tre vanliga valmöj-
ligheterna: men att förtjäna pengarna skulle ta för lång tid, att 



21

stjäla dem alltför vanskligt; följaktligen gifte han sig till dem, när 
vi väl hade återvänt från Rhodos. Terentia var sjutton år, platt-
bröstad som en pojke, med kort, svartlockigt och strävt hår. Hen-
nes halvsyster var vestalisk jungfru, ett tecken på familjens höga 
samhällsställning. Men vad viktigare var, hon ägde två ruckliga 
hus med lägenheter i Rom, ett skogsskifte bortanför förstäderna 
samt en bondgård – sammanlagt värda en och en kvarts miljon 
sestertier. (Å, Terentia … oansenlig, storsint och rik – vilket fynd! 
Jag såg henne så sent som för bara några månader sedan, buren i 
en öppen bärstol på kustvägen mot Neapolis där hon skrek åt sla-
varna att skynda på – vithårig och valnötshyad, men i allt övrigt 
densamma.)
 Och därför blev Cicero i sinom tid senator – ja, i själva verket 
vann han valet, nu betraktad som den näst bästa advokaten i Rom, 
näst efter Hortensius – varpå han sändes ut för att göra tjänst åt 
Rom det föreskrivna året, i hans fall till provinsen Sicilien, innan 
han fi ck inta sin plats i senaten, då som tjänstgörande kvestor, 
det lägsta ämbetet. Hustrur tilläts inte följa med sina makar på 
dessa uppdrag, så Terentia fi ck – säkerligen till hans stora lättnad 
– vackert stanna hemma. Men jag följde med honom, för vid det 
här laget hade jag blivit liksom ett utskott på honom, begagnad 
utan särskild eftertanke, som en ytterligare hand eller fot. Delvis 
berodde väl detta att jag var så oundgänglig på att jag hade utarbe-
tat en metod att skriva ned hans ord lika snabbt som han yttrade 
dem. Från en blygsam början – jag kan i all anspråkslöshet hävda 
att det var jag som uppfann tecknet & – utvidgades metoden så 
småningom till en samling på omkring fyratusen tecken. Jag upp-
täckte bland annat att Cicero gärna upprepade vissa satser, och 
dem lärde jag mig att dra samman till ett enda streck, eller till 
och med några få prickar – vilket bara bevisar vad de fl esta redan 
vet: att politiker egentligen säger samma sak hela tiden. Han dik-
terade för mig i badet och från divanen, i krängande vagnar och 
på lantliga gångstigar. Han saknade aldrig ord, och jag saknade 
aldrig tecken att fånga dem och bevara dem för evigt där de for 
genom luften. Vi var som gjorda för varandra. 
 Åter till Sicilien. Men förfäras ej … jag tänker inte gå in på vår 
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verksamhet i alla enskildheter. Som med så mycket annat inom 
politiken hade man tråkigt redan då något skedde, för att inte 
tala om att återuppleva det drygt sextio år senare. Det minnes-
värda – och betydelsefulla – inträffade på resan hem. Cicero sköt 
avsiktligt upp den en månad, från mars till april, för att kunna 
göra ett strandhugg i Puteoli under senatens våruppehåll, just vid 
den tid då alla högdjur inom politiken befann sig vid Neapolis 
bukt för att njuta badorternas alla välsignelser. Jag beordrades 
att leja den fi naste tolvroddare jag kunde hitta, så att han vär-
digt kunde glida in i hamn, för första gången klädd i den purpur-
brämade toga som senatorer i romerska republiken ägde rätt att 
bära.
 Cicero hade nämligen intalat sig själv att när han nu hade rönt 
sådana framgångar på Sicilien, måste han också väcka allas upp-
märksamhet hemma i Rom. På hundratals kvava marknadstorg, i 
skuggan av tusentals dammiga och getingplågade sicilianska pla-
taner, hade han oväldigt och värdigt mätt ut romersk rättvisa. 
Han hade införskaffat en oerhörd mängd spannmål att dela ut 
till huvudstadens väljare och låtit frakta den dit till oerhört låg 
kostnad. Hans tal vid allmänna begivenheter hade varit mäster-
verk av urskillningsförmåga. Han hade också lånat ett halvt öra åt 
samtalsämnena på trakten. Han visste med sig att han hade uträt-
tat ett gott arbete, och i en rad redogörelser ex offi cio till senaten 
hade han yvts över vad han åstadkommit. Jag måste erkänna att 
jag allt emellanåt stämde ned tonen i dem innan jag överläm-
nade dem till budbäraren från Rom, och jag försökte antyda för 
Cicero att Sicilien kanske inte precis var världens medelpunkt. 
Det bekom honom inte det minsta.
 Jag kan se honom för mig nu, där han står i förstäven och spa-
nar ut över skeppsbron i Puteoli vid återkomsten till Italien. Vad 
var det han väntade sig? En musikhyllning när han steg i land? En 
beskickning från konsuln som ville förära honom en lagerkrans? 
Där stod en folkhop, visst, men inte för hans skull. Hortensius, 
som redan siktade på att bli konsul, höll gästabud på fl era färg-
granna nöjesbåtar som låg förtöjda strax intill, och på skeppsbron 
stod gäster som väntade på att bli rodda över till dem. Cicero 
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steg i land – och ingen uppmärksammade honom. Han såg sig 
förbryllat omkring, och i samma ögonblick var det några av de 
festande som skyndade fram mot honom, eftersom de hade fått 
syn på hans nya, skinande senatorstoga. Han rätade upp sig, glatt 
förväntansfull.
 ”Senator, vad nytt från Rom?” ropade någon.
 Cicero lyckades på något sätt fortsätta att le. ”Jag kommer inte 
från Rom, min gode man. Jag är på väg hem från provinsen.”
 En rödhårig man, säkert redan berusad, sade: ”Ååå! Min gode 
man! Han är på väg hem från sin provins …”
 Fnysningar och skratt, nätt och jämnt undertryckta.
 ”Varför är nu det så roligt?” frågade en tredje, angelägen om att 
släta över. ”Ni vet väl att han har varit i Afrika?”
 Ciceros leende var nu helt och fullt en hjältes. ”Sicilien, när-
mare bestämt.”
 Mer av det här slaget kanske förekom. Jag minns inte. Folk 
började avlägsna sig när de insåg att det inte skulle bjudas något 
sladder från huvudstaden, och snart kom Hortensius och visade 
sina återstående gäster till deras båtar. Han gav Cicero en nick, 
artigt – men det var fullt tydligt att det inte innebar någon inbju-
dan. Vi fi ck stå kvar där ensamma.
 En alldaglig händelse kanske ni tycker, men Cicero sade alltid 
att detta var det ögonblick då hans ärelystnad hårdnade till sten 
inom honom. Han hade förödmjukats – förödmjukats på grund av 
sin egen fåfänga – och fått ett obarmhärtigt vittnesbörd om hur 
futtig han var i denna världen. Länge stod han där och betraktade 
Hortensius och dennes vänner i färd med att festa ute på vattnet 
och lyssnade till fl öjternas muntra spel, och när han vände sig 
bort var han en annan människa. Jag överdriver inte, jag såg det i 
hans blick. Må så vara, tycktes han säga, ni narrar kan roa er – jag 
har ett arbete att uträtta.
 ”Mina herrar, jag tror att denna upplevelse var nyttigare för 
mig än om jag hade hälsats med dånande bifall. Hädanefter skulle 
jag inte mer bry mig om vad världen skulle höra talas om mig: 
från den dagen lade jag mig vinn om att varje dag bli sedd och till-
gänglig. Jag levde i allmän åsyn. Jag besökte Forum regelbundet. 
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Varken min portvakt eller min nattsömn fi ck hindra en människa 
från att komma in och träffa mig. Inte ens när jag inget hade 
att göra gjorde jag ingenting, och följaktligen var jag aldrig helt 
ledig.”
 Jag träffade på det avsnittet i ett av hans tal för en kort tid 
sedan, och jag kan bekräfta sanningshalten i det. Han gick sin 
väg från hamnen som en människa i en dröm, upp genom Puteoli 
och ut på stora landsvägen utan att se sig om en enda gång. Jag 
kämpade mig fram efter honom med så mycket av vår packning 
som jag förmådde bära. Först vandrade han långsamt och efter-
tänksamt, men undan för undan skyndade han på stegen, tills 
han slutligen ilade fram så snabbt mot Rom att jag hade svårt att 
hålla jämna steg med honom.
 Och med detta slutar min första bokrulle, och här börjar också 
den verkliga berättelsen om Marcus Tullius Cicero.
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II

Den dag som skulle visa sig bli vändpunkten började som alla 
andra, en timme före gryningen, då Cicero, som alltid, var först 
i huset att stiga upp. Jag låg en kort stund i mörkret och lyss-
nade till dunkandet i golvbräderna ovanför mitt huvud medan 
han utförde de övningar som han hade lärt sig på Rhodos – det 
hade nu förfl utit sex år sedan dess – och därefter rullade jag av 
mitt halmbolster och sköljde av ansiktet. Det var första dagen i 
november: kallt.
 Cicero ägde ett anspråkslöst tvåvåningshus på krönet av Es-
quilinen, hopklämt mellan ett tempel på ena sidan och ett hus 
med lägenheter på den andra, men om man gjorde sig mödan att 
klättra upp på taket belönades man med en vacker utsikt över 
den rökdisiga dalen mot de stora templen på Capitolium vid pass 
en halvmil västerut. Egentligen var det hans fars hus, men gamle 
herrns hälsa var bräcklig nuförtiden och han lämnade sällan sin 
lantgård, så Cicero fi ck ha huset för sig själv, tillsammans med 
Terentia och deras femåriga dotter Tullia, samt drygt tiotalet 
slavar och slavinnor: jag själv; de bägge skrivarna som arbetade 
under mig, Sositheus och Laurea; hovmästaren Eros; Terentias 
syssloman, Philotimus; två tjänstekvinnor; en barnpiga, en kock, 
en uppassare och en portvakt. Någonstans fanns också en blind 
gammal fi losof, stoikern Diodotus, som med enstaka mellanrum 
famlade sig ut ur sitt rum för att äta middag med Cicero när hans 
husbonde kände ett behov av andliga övningar. Femton samman-
lagt i hushållet. Terentia slutade aldrig klaga på hur trångbodda 
de var, men Cicero ville inte fl ytta, för vid denna tid var han 
fortfarande helt inriktad på att vara ”en man av folket”, och hans 
hus passade den framtoningen mycket väl.
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 Det första jag gjorde den morgonen, som varje morgon, var att 
lägga en snörögla runt handleden. Vid snöret var fäst ett anteck-
ningshäfte som jag själv hade utformat. Det bestod inte av de 
vanliga en eller två vaxplattorna, utan av fyra stycken, var och 
en i sin ram av bokträ, varje platta mycket tunn, och ledad så att 
jag kunde vika ihop allesammans och slå igen dem. Därigenom 
kunde jag göra många fl er anteckningar under en enda diktamen 
än vad en skrivare brukar, men ändå var Ciceros dagliga fl odvåg 
av ord så mäktig att jag alltid såg till att ha ett par ytterligare 
häften i fi ckorna. 
 Sedan drog jag undan förhänget till min lilla kammare och gick 
över innergården bort till tablinum, mottagningsrummet, tände 
lamporna där och förvissade mig om att allt var i ordning. Det 
enda som fanns i rummet var ett sidoskåp, på vilket det stod 
en skål med kikärtor. (Namnet Cicero är avlett från cicer, som 
betyder kikärta, och eftersom han trodde att ett ovanligt namn 
utgör en fördel inom politiken, var han angelägen om att dra folks 
uppmärksamhet till det.) När jag var färdig gick jag igenom atriet 
till ingångshallen, där portvakten redan väntade med handen på 
det stora järnlåset. Jag granskade himlen genom det smala fönst-
ret, och när jag bedömde att det hade hunnit ljusna tillräckligt 
nickade jag åt portvakten, som sköt undan reglarna.
 På den kyliga gatan utanför stod redan den vanliga skaran elän-
diga och förtvivlade människor och väntade, och jag antecknade 
var och en som steg över tröskeln. De fl esta kände jag igen; när 
jag inte gjorde det frågade jag om namnet; de väl kända hopplösa 
fallen avvisade jag. Men min stående föreskrift löd: ”Om han har 
rösträtt, släpp in honom”, så tablinum var snart fyllt av ivriga kli-
enter, som alla ville få sin stund med senatorn. Jag stod kvar i dör-
ren tills jag bedömde att alla väntande hade gått in, och jag skulle 
just dra mig tillbaka då en skepnad med dammiga kläder, rufsigt 
hår och oklippt skägg som en sörjande visade sig i dörröppningen. 
Han skrämde mig, det erkänner jag gärna.
 ”Tiro!” sade han. ”Gudarna vare pris!” Och så sjönk han utmat-
tad ihop mot dörrposten och betraktade mig med färglösa, döda 
ögon. Han bör ha varit kring de femtio. Först var jag osäker på 
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vem det var, men det ingår ju i en politikers skrivarslavs plikter 
att koppla ihop namn med ansikten, och trots hans framtoning 
började sakta en bild stiga fram för min inre syn: ett stort hus 
mot havet, en vacker trädgård, en samling bildstoder i brons, en 
stad någonstans på Sicilien, på norra sidan – Thermae, just det.
 ”Sthenius från Thermae”, sade jag och räckte fram handen. 
”Välkommen.”
 Det tillkom ju inte mig att anmärka något om hur han såg ut, 
inte heller att fråga vad han gjorde hundratals mil hemifrån, så 
uppenbart i nöd. Jag lämnade honom i tablinum och gick till 
Ciceros arbetsrum. Senatorn – som skulle uppträda i rätten 
samma förmiddag och försvara en yngling som var anklagad för 
fadermord, och dessutom förväntades delta i senatens sittning på 
eftermiddagen – satt och arbetade med en handstärkare, en liten 
läderboll, medan betjänten ordnade hans toga i de rätta vecken. 
Han lyssnade på ett brev som lästes upp av unge Sositheus, sam-
tidigt som han dikterade ett meddelande för Laurea, som jag 
hade lärt grunderna i snabbskrift. När jag steg in kastade han 
bollen mot mig – jag tog emot den utan att tänka på det – och 
gjorde en åtbörd åt mig att överlämna förteckningen på dagens 
besökare. Han läste den nyfi ket, som alltid. Vad hade han fått i 
nätet sedan i går? En framstående medborgare från en stam som 
kunde komma till nytta? En Sabatini kanske? En Pomptini? Eller 
en handelsidkare rik nog att rösta bland de första centurierna i 
valen till konsul? Men i dag var det bara de vanliga småfi skarna, 
och Cicero såg alltmer besviken ut, tills han kom till det sista 
namnet.
 ”Sthenius?” Han avbröt sin diktamen. ”Det är väl den där sici-
lianaren? Rikemannen med bronserna? Bäst att ta reda på vad 
han vill.”
 ”Sicilianare har ingen rösträtt”, påpekade jag.
 ”Pro bono”, sade han med oberörd min. ”Dessutom har han 
bronser. Jag tar emot honom först.”
 Jag hämtade alltså in Sthenius, som fi ck det sedvanliga mot-
tagandet – det inövade leendet; två händer kring hans, handslaget 
män emellan; den långa och uppriktiga blicken rätt i ögonen – 
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därpå anvisades han en stol och fi ck frågan vad som hade fört 
honom till Rom. Jag hade nu börjat erinra mig mer om Sthe-
nius. Vi hade bott hos honom två gånger i Thermae, när Cicero 
avdömde mål där. Dåförtiden hade Sthenius varit en av Siciliens 
ledande medborgare, men nu var all hans styrka och självtillit 
som försvunna. Han behövde hjälp, lät han oss veta. Han höll på 
att bli utfattig. Hans liv var i allvarlig fara. Han hade blivit bestu-
len på allt.
 ”Så?” sade Cicero. Han sneglade på ett dokument på skrivbor-
det, inte helt uppmärksam, för en advokat får ofta höra om olycka 
och elände. ”Mitt deltagande. Bestulen av vem?”
 ”Av ståthållaren på Sicilien, Gaius Verres.”
 Senatorn såg upp, en skarp blick.
 Sedan gick det inte att hejda Sthenius. Allt eftersom hans berät-
telse forsade fram fångade Cicero min blick och gjorde en åtbörd 
som betydde ”anteckna” – detta ville han ha fäst på papyrus – och 
när Sthenius så småningom hämtade andan avbröt Cicero honom 
hövligt och bad honom gå tillbaka ett stycke i tiden, närmare 
bestämt till den dag nästan tre månader tidigare då han hade fått 
sitt första brev från Verres. ”Hur uppfattade du det?”
 ”Jag blev litet orolig. Han var redan … beryktad. Folk kallar 
honom – hans namn betyder ju vildsvin – Galten med blodigt 
tryne. Men jag kunde knappast säga nej.”
 ”Har du brevet kvar?”
 ”Ja.”
 ”Och nämnde Verres särskilt din samling av konstverk i det?”
 ”Visst. Han skrev att han ofta hade hört talas om den och att 
han ville se den.”
 ”Och hur länge dröjde det innan han kom och sedan stannade 
kvar hos dig?”
 ”Inte länge. En vecka, högst.”
 ”Var han ensam?”
 ”Nej, han hade sina liktorer med sig. Jag var tvungen att inhysa 
dem också. Livvakter är alltid råskinn, men det här var de värsta 
rövare jag har sett i hela mitt liv. Deras anförare Sextius är över-
bödel på Sicilien. Han kräver sina offer på mutor, annars hotar 
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han att slarva med avrättningen – alltså lemlästa dem medan de 
fortfarande lever – om de inte betalar honom innan.” Sthenius 
svalde och började dra häftigt efter andan. Vi väntade.
 ”Ta god tid på dig”, sade Cicero. 
 ”Jag trodde att Verres skulle vilja ta ett bad efter resan och att 
vi sedan skulle äta middag – men inte, han ville genast se min 
samling.”
 ”Du hade några mycket vackra föremål, minns jag.”
 ”De var mitt liv, senatorn. Jag kan inte uttrycka det tydligare. 
Bronser från Korinth och Delos, tavlor, silver – inget som jag inte 
själv hade granskat och utvalt. Jag hade Myrons Diskuskastaren 
och Spjutbäraren av Polykleitos. Några silverbägare av Mentor. 
Verres var mycket artig. Han sade att de förtjänade att bli sedda av 
fl er. Han sade att de var så fi na att de borde ställas ut. Jag tänkte 
inte närmare på det, förrän vi åt middag i det fria och jag hörde ljud 
från innergården. Min hovmästare sade att en oxkärra hade anlänt, 
och att Verres liktorer höll på att lasta över allting på den.”
 Sthenius tystnade igen, och jag kunde lätt föreställa mig vilken 
skam det måste ha inneburit för en man med sådant stolt sinne: 
hans hustru som grät och klagade, hela hushållet lamslaget, mär-
kena i dammet där konstföremålen hade stått. Det enda ljud som 
hördes i arbetsrummet kom från min stylus som skrev i vaxet.
 Cicero sade: ”Anförde du inte klagomål?”
 ”Hos vem? Ståthållaren?” Sthenius skrattade till. ”Nej. Jag fi ck 
ju behålla livet … Om han bara hade nöjt sig med det skulle jag ha 
svalt förlusten, och ni skulle aldrig ha fått höra ett pip från mig. 
Men samlande kan bli till en sjukdom, och en sak är klar: ståthål-
laren är allvarligt sjuk. Minns ni bildstoderna på stadstorget?”
 ”Visst gör jag det. Tre utsökta bronser. Men du menar väl inte 
att han stal dem också?”
 ”Han försökte. Det var när han bodde tredje dagen under mitt 
tak. Han frågade mig vem de tillhörde. Jag sade att de tillhörde 
staden och hade gjort det i hundratals år. Vet du att de är fyra-
hundra år gamla? Han sade att han skulle vilja få tillåtelse att 
fl ytta dem till sin ståthållarbostad i Siracusa, också det som lån, 
och bad mig tala med stadens styresmän. Vid det laget hade jag 
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begripit vad slags karl han var, så jag sade att jag, i all underdå-
nighet, inte kunde bifalla hans begäran. Han reste sin väg den 
kvällen. Några dagar senare blev jag instämd inför domstol, till 
den femte oktober, anklagad för förfalskning.”
 ”Av vem?”
 ”En av mina fi ender, en viss Agathinus. Han är Verres hand-
gångne man. Min första tanke var att stå på mig. Jag har inget på 
mitt samvete. Jag har aldrig förfalskat ett dokument i hela mitt 
liv. Men sedan fi ck jag höra att Verres själv skulle sitta domare 
och att han redan hade mätt ut straffet. Jag skulle pryglas i hela 
stadens åsyn för min fräckhet.”
 ”Och det var därför du fl ydde?”
 ”Samma kväll tog jag en kustbåt till Messana.”
 Cicero stödde hakan i handen och betraktade Sthenius. Det 
kände jag igen. Han värderade vittnet. ”Du säger att målet var 
uppe i rätten den femte förra månaden. Har du fått höra hur det 
gick?”
 ”Det är därför jag har kommit hit. Jag dömdes i min frånvaro, 
till prygel – och femtusen i böter. Men det räcker inte med det. 
Vid förhandlingarna påstod Verres att det fanns nya bevis mot 
mig, nu för att ha kunskapat åt upprorsmännen i Spanien. En ny 
rättegång i Siracusa är utsatt till den första december.”
 ”Men det är ju belagt med dödsstraff.”
 ”Tro mig … han tänker låta korsfästa mig. Han skryter öppet 
med det. Och jag skulle inte vara den förste heller. Jag behöver 
hjälp. Jag ber dig. Vill du hjälpa mig?”
 Jag trodde att han skulle falla på knä och kyssa senatorns föt-
ter, och det gjorde Cicero också, misstänker jag, för han reste sig 
hastigt ur stolen och började vandra runt i rummet. ”Som jag ser 
det fi nns det två sidor av den här saken. För det första stölden av 
din egendom – och uppriktigt sagt ser jag inte vad som skulle gå 
att göra åt det. Varför tror du att människor som Verres överhu-
vudtaget blir ståthållare? Därför att de vet att de kan ta vad de 
vill, inom rimliga gränser. För det andra det bedrägliga förfaran-
det i domstolen – där har vi större utsikter.
 Jag känner fl era mycket lagkloka män på Sicilien, och faktiskt 
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en i Siracusa. Jag ska skriva till honom i dag och uppmana honom 
att som en särskild ynnest mot mig ta sig an ditt fall. Jag tänker 
till och med upplysa honom om vad jag anser att han bör göra. 
Han bör hemställa hos rätten om att det kommande åtalet ska 
ogillas, på grund av att du inte kan inställa dig. Om det inte ogil-
las, och om Verres vill gå vidare, ska din advokat komma till Rom 
och klandra domen.”
 Men sicilianaren skakade på huvudet. ”Om det bara var en 
advokat i Siracusa som jag behövde skulle jag inte ha rest hela 
vägen till Rom.”
 Jag märkte att Cicero inte gillade den vändning som saken höll 
på att ta. Ett mål av detta slag kunde binda upp honom i fl era 
dagar, och sicilianare hade ju inte – som jag hade påmint honom 
– någon rösträtt i Rom. Pro bono – jo, jag tackar!
 ”Hör här”, sade han lugnande, ”du har rätten på din sida. Verres 
är helt klart ohederlig. Han missbrukar människors gästfrihet. 
Han stjäl. Han framför falska anklagelser. Han tänker göra otill-
börligt bruk av domstolen. Hans påståenden är ohållbara. De går 
lätt att bestrida med hjälp av en advokat i Siracusa – det lovar jag. 
Om du nu vill ursäkta mig så har jag många klienter som väntar, 
och jag ska vara i rätten om mindre än en timme.”
 Han nickade åt mig och jag steg fram och lade handen på Sthe-
nius arm för att visa honom ut. Sicilianaren skakade av sig den. 
”Men jag behöver dig”, envisades han.
 ”Till vad?”
 ”Därför att mitt enda hopp om rättvisa fi nns här, inte på Sici-
lien, där Verres styr över domstolarna. Och alla här säger att 
Marcus Cicero är den näst bästa advokaten i Rom.”
 ”Jaså minsann?” Ciceros tonfall blev aningen spydigt: den 
benämningen avskydde han. ”Varför ska du då välja den näst 
bäste? Varför vänder du dig inte till Hortensius med en gång?”
 ”Jag tänkte göra det”, sade besökaren rättframt, ”men han sade 
nej. Han företräder Verres.”

Jag visade sicilianaren ut och när jag återvände fann jag Cicero 
ensam i arbetsrummet, tillbakalutad i stolen, där han satt och 
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kastade läderbollen från den ena handen till den andra. Hans 
skrivbord var översållat av juridisk litteratur; Hostilius verk Preju-
dikat vid talan inför domstol var ett av dem som låg öppet; Mani-
lius Villkor vid försäljning ett annat.
 ”Minns du den berusade rödhårige karlen i Puteoli, den dag då 
vi kom tillbaka från Sicilien? ’Ååå! Min gode man! Han är på väg 
hem från sin provins …’ ”
 Jag nickade.
 ”Det var Verres.” Bollen for fram och tillbaka, fram och till-
baka. ”Den mannen ger själva ohederligheten dåligt rykte.”
 ”Det förvånar mig att Hortensius vill företräda honom.”
 ”Gör det? Inte mig.” Han slutade kasta med bollen och betrak-
tade den i handfl atan. ”Bensprattlaren och Galten …” Han för-
sjönk i tankar en stund. ”Det skulle vara dåraktigt av en man i 
min ställning att ta strid mot Hortensius och Verres tillsammans, 
dessutom för en sicilianare som inte ens är romersk medborga-
re.”
 ”Sant.”
 ”Sant”, upprepade han, även om det märktes en besynnerlig 
tveksamhet i tonfallet, något som ibland får mig att undra om 
han inte i det ögonblicket såg en skymt av saken i dess helhet – 
den alldeles osedvanliga uppsättningen av möjligheter och följd-
verkningar, liksom utlagda i ett invecklat mönster för hans inre 
syn. Men om han gjorde det fi ck jag aldrig veta, för just då kom 
hans dotter Tullia inrusande, fortfarande i nattsärk, för att visa 
honom en av sina barnteckningar, och plötsligt vände han hela sin 
uppmärksamhet mot henne och lyfte upp henne i knät. ”Har du 
gjort den? Har du gjort den alldeles själv …?”
 Jag lät honom ägna sig åt det och slank iväg, tillbaka in i tabli-
num, för att meddela att klockan började bli mycket och att 
senatorn gjorde sig beredd att ge sig av till rätten. Sthenius strök 
fortfarande omkring, och han frågade mig när han kunde vänta 
besked, på vilket jag bara kunde svara att han fi ck lov att följa 
de andra. Strax därpå kom Cicero själv, hand i hand med Tullia, 
nickade god morgon åt alla och hälsade på var och en med namn. 
(”Grundregeln inom politiken, Tiro: glöm aldrig ett ansikte.”) 
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Han såg strålande ut, som alltid: håret inoljat och bakåtstruket, 
huden väldoftande, togan nytvättad; de röda läderskorna skinan-
de blanka; ansiktet brunbränt av åratals domstolsförhandlingar 
i det fria – välvårdad, slank, spänstig: han lyste. Folk följde efter 
honom ut i vestibulen, där han hissade upp den lilla fl ickan i luf-
ten, visade upp henne för församlingen och sedan vände hennes 
ansikte mot sitt och gav henne en ljudlig puss på munnen. Det 
hördes ett utdraget ”Ååå!” och enstaka handklappningar. Det var 
inte enbart en uppvisning – han skulle ha gjort det även om ingen 
hade varit närvarande, för han älskade sin lilla Tulliola högre än 
något annat i livet – men han visste att de romerska väljarna var 
känslosamt lagda, och att om ryktet om hans faderskärlek spreds, 
så skulle det inte vara till nackdel för honom.
 Och därmed gick vi ut i novembermorgonens ljusklara löfte, in 
mot stadens växande brus – Cicero först med raska steg och vid 
sin sida mig, med anteckningshäftet i högsta hugg; Sositheus och 
Laurea tätt bakom, bärande på dokumentskrinen med de upp-
gifter som han behövde lägga fram i rätten; och på ömse sidor 
om oss, angelägna om att fånga senatorns uppmärksamhet men 
också stolta enbart över att omvärvas av hans aura, ett tjog blan-
dade supplikanter och sykofanter, däribland Sthenius – nedför 
backen från Esquilinens lövgröna, värdiga höjd, ned till stanken 
och röken och larmet i Subura. Här skymde de höga hyreshusen 
solen, och den myllrande trängseln kavlade ut vår falang anhäng-
are till en fransig tråd som ändå på något sätt envist följde oss. 
Cicero var ett välkänt ansikte här, en hjälte för alla handlande 
och innehavare av salubodar vilkas intressen han företrädde och 
som i åratal hade sett honom vandra förbi ute på gatan. Utan att 
han för ett ögonblick saktade stegen tog hans skarpa blå ögon in 
varje böjt huvud, varje hand som höjdes till hälsning, och bara 
sällan behövde jag viska ett namn i hans öra, för han kände sina 
väljare långt bättre än jag.
 Jag vet inte hur det förhåller sig nuförtiden, men då fanns 
det sex sju domstolar som nästan oavbrutet avdömde mål, var 
och en på sitt eget ställe vid Forum, vilket betydde att man vid 
det klockslag när förhandlingarna började knappt fi ck plats att 
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röra sig på grund av alla advokater och rättstjänare som jäktade 
omkring. Till råga på eländet föregicks alltid varje domstols pre-
tor av ett halvdussin liktorer som beredde väg för honom, och det 
slumpade sig så att vårt lilla sällskap kom ut på Forum just i det 
ögonblick då Hortensius – vid den tiden själv pretor – gjorde sitt 
intåg på väg till senatsbyggnaden. Vi hölls allihop tillbaka av hans 
vaktstyrka för att den store skulle få plats att komma förbi, och 
än i denna dag tror jag inte att han hade för avsikt att behandla 
Cicero som luft; han såg honom helt enkelt inte. Men följden 
blev att den så kallade näst bästa advokaten i Rom blev stående 
stilla, med de hjärtliga hälsningsorden förstelnade på läpparna, 
och stirrade på den bortvandrande ryggtavla som tillhörde den så 
kallade bästa, och hans blick var fylld av en så våldsam avsky att 
det förvånade mig att inte Hortensius tog sig åt skulderbladen.
 Den här förmiddagen var vikt åt huvuddomstolen för brott-
mål, samlad utanför Basilica Aemilia, och där den femtonårige 
Caius Popillius Laenas stod åtalad för att ha dödat sin far genom 
att hugga honom i ögat med en stylus av metall. Jag kunde se att 
en stor åhörarskara redan hade samlats kring tribunalen. Cicero 
skulle hålla sitt avslutande försvarstal. Det var lockande nog. 
Men om han inte lyckades övertyga rätten skulle Popillius dömas 
som fadermördare, kläs av naken, skinnfl ås och sedan sys in i en 
säck tillsammans med en hund, en tupp och en huggorm och 
kastas i Tibern. Folket vädrade blod och när leden delade sig för 
att släppa fram oss fi ck jag en skymt av Popillius, en känd vålds-
verkare, vars ögonbryn hade växt ihop till en enda svart linje. 
Han satt intill sin farbror på försvarets bänk, blängde trotsigt och 
spottade mot alla som kom för nära. ”Vi måste verkligen satsa 
hårt på att få honom frikänd”, anmärkte Cicero, ”om inte annat 
så för att skona hunden, tuppen och huggormen från mardröm-
men att bli insydda i en säck med honom.” Han vidhöll alltid att 
det aldrig var advokatens sak om klienten var skyldig eller ej; det 
ankom på rätten att avgöra. Han åtog sig bara att göra sitt bästa, 
i gengäld skulle släkten Popillius Laenas, som kunde skryta med 
fyra konsuler i sina ätteled, vara skyldig att stödja honom varje 
gång han var kandidat i ett val.
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 Sositheus och Laurea ställde ned dokumentskrinen, och jag 
skulle just böja mig fram och öppna det närmaste då Cicero sade 
till mig att låta det vara. ”Gör dig inte besväret”, sade han och 
knackade sig i tinningen med fi ngret. ”Jag har hela talet här inne.” 
Han bugade sig artigt för sin klient – ”God dag, Popillius, det här 
ska snart vara avklarat, det är jag säker på” – och fortsatte sedan 
med att lågt säga till mig: ”Jag har en viktigare uppgift åt dig. Ge 
mig din vaxtavla. Du ska gå till senaten, leta rätt på högste tjäns-
teförrättande och höra efter om det fi nns någon möjlighet att 
få upp detta på dagordningen i eftermiddag.” Han skrev snabbt. 
”Säg ingenting till vår sicilianske vän ännu. Det här är mycket 
farligt. Vi måste gå försiktigt fram, ett steg i taget.”
 Det var inte förrän jag hade lämnat domstolen och kommit en 
god bit bort över Forum på väg mot senaten som jag dristade mig 
att kasta en blick på det som han hade skrivit: Att åtal för brott 
belagda med dödsstraff enligt denna församlings åsikt icke bör kunna 
väckas mot provinsmedborgare i dessas frånvaro. Jag kände hur det 
knöt sig i magen på mig, för jag insåg genast vad det betydde. 
Slugt och förtäckt prövande beredde sig till sist Cicero att på en 
omväg utmana sin mäktige motståndare. Det som jag bar på var 
en krigsförklaring.

Gellius Publicola var november månads presiderande konsul. 
Han var en tvärvigg, ett underbart förstockat militärbefäl av den 
gamla skolan. Det sades, i varje fall av Cicero, att när Gellius 
tjugo år tidigare hade tågat genom Aten med sin härskara hade 
han erbjudit sig att medla mellan de stridande fi losofskolorna: 
han tänkte sammankalla ett möte där de kunde tröska fram livets 
mening en gång för alla och på så sätt bespara sig fl er meningslösa 
meningsutbyten. Jag kände Gellius skrivarslav ganska väl, och 
eftersom eftermiddagen var ovanligt litet krävande, utan annat 
på dagordningen än en redogörelse för det militära läget, gick 
han med på att lägga till Ciceros yrkande. ”Men du borde varna 
din herre”, sade han, ”konsuln har fått höra hans lilla skämt om 
fi losoferna, och han gillar det inte alls.”
 När jag kom tillbaka till brottmålsdomstolen hade Cicero hun-
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nit ett gott stycke in på sitt försvarstal. Det var inte ett av dem 
som han senare valde att bevara för eftervärlden, så tyvärr kan jag 
inte återge det. Allt jag minns är att han vann målet tack vare den 
listiga utvägen att lova att unge Popillius, ifall han blev frikänd, 
skulle viga resten av sitt liv åt det militära – ett löfte som slog 
åklagaren, domstolen och inte minst hans klient med fullstän-
dig häpnad. Men det gjorde sin verkan, och i samma stund som 
domen hade fallit ödslade han inte ett ögonblick ytterligare på 
den avskyvärde Popillius eller ens på att få sig något till livs, utan 
han begav sig omedelbart västerut, mot senaten, fortfarande med 
sin ursprungliga hedersvakt av beundrare i släptåg, nu utökad 
tack vare ett rykte att den store advokaten hade förberett ännu 
ett tal.
 Cicero hävdade alltid att det inte var i senaten som republi-
kens angelägenheter verkligen avgjordes, utan utanför den, i den 
hall som kallades senaculum, där senatorerna tvingades vänta tills 
de utgjorde quorum, alltså bestod av ett beslutsfört antal leda-
möter. Denna dagliga samling av män i vita togor kunde pågå 
en timme eller mer och var en av Roms stora sevärdheter, och 
medan Cicero dök in bland senatorerna anslöt jag och Sthenius 
oss till åskådarhopen på andra sidan Forum. (Sicilianaren, arme 
man, hade fortfarande ingen aning om vad som var i görningen.)
 Det ligger i sakens natur att inte alla politiker kan bli stora 
politiker. Av de sexhundra män som då utgjorde senaten ägde 
bara åtta rätt att väljas till pretor ett visst år, och bara två av dessa 
kunde därefter uppnå konsulsvärdigheten, det vill säga statens 
högsta imperium. Med andra ord var över hälften av dem som 
skockades i senaculum dömda att aldrig väljas till något ämbete 
överhuvudtaget. De var vad aristokraterna hånfullt kallade peda-
rii, männen som röstade med fötterna, de som pliktskyldigast 
hasade bort till den ena eller andra sidan av kammaren när det 
blev dags att rösta. Ändå utgjorde dessa medborgare på sitt sätt 
republikens ryggrad: penningfurstar, affärsmän och jordägare 
från hela Italien; förmögna, vakna och patriotiska, misstänksam-
ma mot aristokraternas högmod och yvighet. I likhet med Cicero 
var de ofta ”nya män”, ”uppkomlingar”, de första i sina släkter som 



37

vann tillträde till senaten. De var hans folk, och att se honom 
bana sig fram bland dem den eftermiddagen var som att se en 
hantverksmästare i sin verkstad, en skulptör inför sitt marmor-
block – än en hand lätt tryckt mot ett armveck, än en kraftig arm 
dunkande över ett par köttiga axlar; för den ene ett oanständigt 
skämt, för en annan ett ord till tröst i sorgen, med de egna hän-
derna deltagande korslagda över bröstet; om han blev uppehållen 
av en tråkmåns verkade han kunna ta hela dagen på sig att lyssna 
till dennes enformiga berättelse, men rätt vad det var kunde man 
få se honom göra en handrörelse och fånga in en man som var på 
väg förbi, snurra runt, lätt på foten som en dansare, och kasta en 
blick bakom sig fylld av deltagande och ursäkter, för att sedan gå 
lös på näste man. Ibland tecknade han åt vårt håll, så att någon 
senator stirrade på oss och kanske skakade misstroget på huvudet 
eller nickade långsamt som en bekräftelse på sitt stöd.
 ”Vad säger han om mig?” undrade Sthenius. ”Vad tänker han 
göra?”
 Jag svarade inte, för jag visste det inte själv.
 Nu syntes det att Hortensius hade begripit att något var i 
görningen, men att han var osäker på vad det kunde vara. Dag-
ordningen hade anslagits på sin vanliga plats invid senatsbygg-
nadens port. Jag såg Hortensius stanna och läsa den –  … åtal för 
brott belagda med dödsstraff enligt denna församlings åsikt icke bör 
kunna väckas mot provinsmedborgare i dessas frånvaro – och för-
bryllad vända sig bort. Gellius Publicola satt i dörröppningen i sin 
stol av snidat elfenben, omgiven av sina medhjälpare, i väntan på 
att inälvorna skulle granskas och tecknen förklaras gynnsamma 
innan senatorerna kallades in. Hortensius gick fram till honom 
med handfl atorna undrande uppvända. Gellius ryckte på axlarna 
och pekade förtrytsamt på Cicero. Hortensius vände på klacken 
och såg sin äregirige motståndare omgiven av en krets senatorer, 
liksom i en sammansvärjning. Han rynkade pannan och gick bort 
till sina egna aristokratvänner: de tre bröderna Metellus – Quin-
tus, Lucius och Marcus – och de två gamla före detta konsulerna, 
vilka var de som egentligen styrde det romerska riket: Quintus 
Catulus (svåger till Hortensius) och Publius Servilius Vatia Isau-
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ricus, vilken hade dubbla triumfer bakom sig. Bara att skriva ned 
deras namn efter alla dessa år får håret att resa sig i nacken på 
mig, för sådana var dessa män: stränga, obönhörliga och genom-
syrade av gamla republikanska värderingar, de som inte fi nns 
längre. Hortensius måste ha berättat för dem om Ciceros förslag, 
för alla fem vände sig långsamt mot honom och stirrade. Ome-
delbart därpå förkunnade en hornstöt att förhandlingarna kunde 
ta sin början och senatorerna komma in.
 Den gamla senatsbyggnaden var kylig som en grotta, ett dys-
tert maktens tempel, delat på mitten av en bred gång belagd med 
svarta och vita plattor. På ömse sidor om gången fanns långa rader 
träbänkar, med sex platser på varje, där senatorerna satt, samt 
en upphöjd avsats i ena kortänden för konsulernas stolar. Lju-
set denna novembereftermiddag var blekblått där det föll in som 
spjut från fönstren strax nedanför innertakets bjälklag. Duvor 
kuttrade på fönsterbrädena och fl axade genom rummet så att små 
fjädrar, till och med någon enstaka varm dusch spillning, då och 
då föll över senatorerna. Somliga ansåg det vara ett gott varsel 
att få skit på sig under sina anföranden, andra att det var ett ont 
varsel, några få att färgen på exkrementerna avgjorde. Antalet 
vidskepliga åsikter var lika stort som antalet uttolkningar. Cicero 
brydde sig inte om vad de tyckte, precis som han inte brydde sig 
om slingorna i fårtarmar eller hur en viss fågelfl ock sträckte – 
dumheter och därmed jämnt, vad honom anbelangade, även om 
han senare ställde upp för att bli invald i augurernas råd.
 Enligt de gamles sed, som fortfarande gällde på den tiden, hölls 
senatsportarna öppna så att det romerska folket kunde ta del av 
överläggningarna. Folkhopen, i vilken Sthenius och jag ingick, 
vällde över Forum fram till byggnadens tröskel, där ett enkelt 
rep utgjorde avspärrning. Gellius hade redan tagit till orda och 
höll på att dra underrättelserna från härens anförare. Från alla 
tre stridsskådeplatserna kom goda nyheter. I södra Italien var den 
ofantligt rike Marcus Crassus – han som en gång skrävlade om att 
ingen kunde kalla sig förmögen förrän han kunde hålla en legion 
om femtusen man enbart på sin inkomst – i färd med att ytterst 
hårdhänt slå ned Spartacus och slavarnas resning. I Spanien höll 
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Pompejus den store på att utplåna det sista av upprorshärarna. 
I Mindre Asien radade Lucius Lucullus upp ärorika segrar över 
kung Mithradates. När väl nyheterna från de tre hade lästs upp 
reste sig vars och ens anhängare i tur och ordning för att lovprisa 
sin herres bedrifter och underförstått nedvärdera de andras. Syf-
tet med detta hade Cicero upplyst mig om, och jag vidarebe-
fordrade det till Sthenius med en överlägsen viskning: ”Crassus 
avskyr Pompejus och är fast besluten att besegra Spartacus innan 
Pompejus hinner tillbaka från Spanien med sina legioner och tar 
åt sig all äran. Pompejus avskyr Crassus och vill vinna ära genom 
att slå ned Spartacus så att han kan snuva Crassus på en triumf. 
Både Crassus och Pompejus avskyr Lucullus därför att han har 
det förnämsta befälet.”
 ”Och vem är det som Lucullus avskyr?”
 ”Pompejus och Crassus, förstås, för att de motarbetar 
honom.”
 Jag kände mig lycklig som ett barn som nyss har rabblat upp 
sin hemläxa, för på den tiden var allt bara ett slags spel, och jag 
kunde inte ana att vi skulle bli indragna i det. Överläggningarna 
rann mer eller mindre ut i sanden, ingen omröstning krävdes och 
senatorerna började prata med varandra i stället. Gellius, som 
måste ha varit några och sextio, tryckte upp dagordningen mot 
näsan och kisade på bladet, varpå han spanade runt kammaren i 
ett försök att hitta Cicero, som i sin egenskap av nyvald senator 
var hänvisad till en bänk långt bak, nära porten. Så småningom 
reste sig Cicero upp för att bekräfta att han var närvarande, Gel-
lius satte sig ned, surret av röster dog bort och jag tog upp min 
stylus. Rummet fylldes av tystnad, en tystnad som Cicero lät 
växa, ett gammalt knep för att öka spänningen. Och sedan, när 
han hade väntat så länge att det verkade som om något inte stod 
rätt till, började han tala – mycket lågt och tvekande först, så att 
han tvingade åhörarna att spetsa öronen och så att ordens rytm 
fångade dem utan att de ens var medvetna om det.
 ”Ärade medlemmar – jämförda med de medryckande redogö-
relser från våra krigare som vi nu har fått lyssna till kommer mina 
ord sannerligen att verka obetydliga, fruktar jag.” Nu höjde han 
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rösten. ”Men om vi tvingas uppleva en stund då denna ädla för-
samling inte längre lyssnar till en oskyldig mans vädjanden, då är 
alla dessa hjältedåd meningslösa, och våra stridsmän har dött för-
gäves.” Ett instämmande mummel från bänkarna runt omkring 
honom. ”I morse besöktes jag i mitt hem av just en sådan oskyldig 
man, som behandlats så skamligt av en av våra ämbetsbröder, så 
omänskligt och grymt, att själva gudarna måste gråta över det. 
Jag syftar på den hedervärde Sthenius från Thermae, till helt 
nyligen bosatt i den arma, vanstyrda och utplundrade provinsen 
Sicilien.”
 Vid ordet ”Sicilien” spratt Hortensius, som hade halvlegat på 
främre bänken intill konsuln, till en aning. Utan att släppa Cicero 
med blicken vred han på sig och började viska med Quintus, den 
äldste av bröderna Metellus, och denne lutade sig genast bakåt 
och gjorde tecken åt Marcus, den yngste av de tre. Marcus satte 
sig på huk bredvid honom för att få förhållningsorder, och efter 
en kort bugning mot ordföranden skyndade han bort i mittgången 
mot mig. För ett ögonblick trodde jag att han skulle slå till mig – 
bröderna Metellus var hårdföra, häftiga karlar – men han tittade 
inte ens på mig. Han lyfte på repet, hukade under det, trängde sig 
genom folkhopen och försvann.
 Under tiden hade Cicero fått luft under vingarna. Sedan vi 
återkommit från Molon, vars föreskrift ”uttryckskraft, uttrycks-
kraft, uttryckskraft” ristats in i själva hjärnbarken på oss, hade 
Cicero tillbringat åtskilliga timmar på teatern, där han hade 
lärt sig av skådespelarnas framställningskonst och utvecklat en 
ansenlig förmåga att gestalta och härma. Genom minsta förskjut-
ning i tonfall eller rörelser kunde han så att säga befolka sina 
tal med de människor som han talade om. Den eftermiddagen 
gav han senaten en festföreställning: Verres skrävlande övermod 
ställdes mot Sthenius tystlåtna värdighet, sicilianarna som hade 
fått lida så länge fasade för överbödeln Sextius ondska. Sthenius 
kunde knappt själv tro på det han fi ck bevittna. Han hade bara 
varit i staden en enda dag, och nu stod han här, föremål för den 
romerska senatens överläggningar. Under tiden satt Hortensius 
och kastade hela tiden blickar mot ingången, och när Cicero bör-
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jade närma sig sammanfattningen – ”Sthenius söker skydd hos oss, 
inte bara från en tjuv, utan från just den man som det tillkommer 
att straffa tjuvar” – fl ög han slutligen upp. Enligt senatens regler 
ägde en sittande pretor alltid företräde framför en enkel medlem 
av pedarii, och Cicero hade inget annat val än att tystna.
 ”Ärade senatorer”, dundrade Hortensius, ”vi har tvingats lyssna 
till detta länge nog! Det här är säkerligen ett av de mest upp-
rörande fall av hållningslöshet som vi någonsin skådat i denna 
upplysta församling! Ett oklart yrkande läggs fram för oss, och 
nu visar det sig kunna hänföras till en enda människa. Vi har inga 
möjligheter att få bekräftelse på att det vi har hört är sant. Gaius 
Verres, en uppburen medlem av denna församling, smädas utan 
att få tillfälle att försvara sig. Jag hemställer att denna sittning 
omedelbart avlyses!”
 Hortensius satte sig under smattrande handklappningar från 
aristokraterna. Cicero reste sig, med fullkomligt oberörd upp-
syn.
 ”Senatorn förefaller inte ha läst mitt yrkande”, sade han med 
spelad förvåning. ”Var någonstans i det nämns Gaius Verres? 
Mina herrar, jag anhåller inte om att denna församling ska rösta 
angående Gaius Verres i hans frånvaro. Gaius Verres fi nns inte 
här och kan inte försvara sig. Och när vi nu har slagit fast denna 
grundförutsättning ber jag Hortensius vara så vänlig att utsträcka 
den även till min klient och instämma i att inte heller han ska 
dömas i sin frånvaro. Eller bör det fi nnas en lag för aristokrater 
och en annan för oss övriga?”
 Detta fi ck det att hetta till ordentligt, och pedarii runt Cice-
ro, liksom folkmassan vid ingången, vrålade av förtjusning. Jag 
kände hur någon bryskt knuffade sig fram bakom mig: det var 
Marcus Metellus som trängde sig tillbaka in i senaten och snabbt 
gick genom mittgången fram till Hortensius. Cicero betraktade 
honom, först med en uppsyn av förvåning, sedan av insikt. Han 
höjde hastigt ena handen för att äska tystnad. ”Gott. Eftersom 
Hortensius invänder mot bristen på klarhet i det ursprungliga 
yrkandet, låt oss då ändra ordalydelsen så att inga tvivel kan råda. 
Jag föreslår följande: Att det, i det fall Sthenius åtalats i sin från-
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varo, fastslås att ingen rättegång mot honom ska äga rum i hans 
frånvaro, och att domen, i det fall en sådan rättegång redan har 
hållits, inte ska äga laga kraft. Och jag säger: låt oss rösta nu och 
enligt den romerska senatens stoltaste plägsed rädda en oskyldig 
man från det fasansfulla straffet att korsfästas!”
 Cicero satte sig, under blandade bifallsrop och buanden, varpå 
Gellius reste sig. ”Yrkande föreligger”, förklarade konsuln. ”Öns-
kar någon annan ledamot yttra sig?”
 Hortensius, bröderna Metellus och några andra i deras sällskap 
– Scribonius Curio, Sergius Catilina och Aemilius Alba – hade 
samlats kring främsta bänken, och för ett kort ögonblick verkade 
det som om senaten omedelbart skulle gå till omröstning, något 
som skulle ha passat Cicero förträffl igt. Men när aristokraterna 
till sist satte sig igen såg vi hur Catulus beniga gestalt förblev stå-
ende. ”Jag tror att jag vill yttra mig”, sade han. ”Ja, jag tror att jag 
har något att säga.” Catulus var hjärtlös och hård som fl inta – son-
sonsonsonsonsonson (jag tror att det är rätt antal söner) till den 
Catulus som besegrade Hamilkar i första puniska kriget – och två 
fulla århundradens hela historia klingade i hans ättikssura gam-
melmansstämma. ”Jag ska yttra mig”, upprepade han, ”och vad 
jag först vill säga är att denne unge man” – han pekade på Cicero 
– ”inte vet ett vitten om ’den romerska senatens stoltaste plägsed’, 
för om han gjorde det skulle han inse att ingen senator angriper en 
annan senator, annat än i dennes närvaro. Det tyder på bristande 
uppfostran. Jag ser honom stå där, så listig och ivrig, och vet ni 
vad jag tänker, mina herrar? Jag tänker på visdomen i det gamla 
talesättet: ’Ett uns god börd uppväger ett pund förtjänster.’ ”
 Nu var det aristokraternas tur att skaka av skratt. Catilina – 
som jag kommer att berätta mycket mer om senare – pekade på 
Cicero och drog sedan fi ngret över sin strupe. Cicero blev röd i 
ansiktet men behöll behärskningen. Han lyckades till och med 
åstadkomma ett småleende. Catulus vände sig förtjust om mot 
bänkarna bakom sig, och jag fi ck en skymt från sidan av hans fl i-
nande, skarpa och vassnästa ansikte, likt bilden på ett mynt. Han 
vred tillbaka kroppen och mönstrade kammaren. ”När jag först 
valdes till denna församling, under Claudius Pulchers och Mar-
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cus Perpernas konsulat …” Hans röst förtonade i ett självbelåtet 
malande.
 Cicero fångade min blick. Han formade läpparna till några ord, 
tittade upp mot fönstren och gjorde sedan en huvudrörelse mot 
porten. Jag förstod genast vad han menade, och medan jag träng-
de mig fram bland åhörarna och sedan ut på Forum begrep jag 
att Marcus Metellus tidigare måste ha sänts ut i samma uppdrag. 
På den tiden, när tidmätningen inte var så noggrann som nu, räk-
nades sista timmen för dagens överläggningar från det ögonblick 
då solen sjönk väster om Maeniuskolonnen. Jag antog att detta 
nu höll på att ske, och visst var det så – den rättsbetjänt som 
hade i uppdrag att bekräfta det var redan på väg för att meddela 
konsuln. Det var mot lagen att förlänga senatens sittning efter 
solnedgången. Det var uppenbart att Hortensius och hans vän-
ner hade för avsikt att prata vidare sittningen ut, vilket skulle 
förhindra en omröstning om Ciceros yrkande. Vid det här laget 
hade jag själv fastställt solståndet, rusat tillbaka över Forum och 
slingrat mig fram genom folkhopen till senatsbyggnadens tröskel, 
då Gellius meddelade: ”Sista timmen!”

Cicero for genast upp på fötter för att ställa ordningsfråga, men 
Gellius avvisade den, och Catulus fi ck behålla ordet. Han pra-
tade på, kastade sig in i en oändlig redogörelse för provinsstyrets 
historia, praktiskt taget ända från den tid då varginnan lät Romu-
lus dia henne. (Catulus far, även han konsul, hade dött på ett 
beryktat sätt genom att stänga in sig i ett slutet rum med en trä-
kolseld och dött av rökförgiftning; Cicero brukade alltid säga att 
han måste ha gjort det för att slippa lyssna till ännu ett av sonens 
tal.) När han långt om länge kom med något som liknade en sam-
manfattning överlämnade han raskt ordet till Quintus Metellus. 
Cicero reste sig igen, men än en gång blev han tystad med hän-
visning till aristokratins rätt till förtur. Metellus var pretor, och 
såvida han inte avstod från att tala, vilket han naturligtvis inte 
gjorde, hade Cicero ingen yttranderätt. Cicero framhärdade en 
stund, mot ett växande dån av invändningar, men männen på 
ömse sidor om honom – bland dem hans vän, advokaten Servius, 
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som var honom obrottsligt trogen och nu kunde märka att han 
höll på att göra sig till åtlöje – drog honom i togan och till slut gav 
han upp och satte sig.
 Det var förbjudet att tända lampor eller fyrfat inne i kamma-
ren. Allt eftersom mörkret tätnade tilltog kylan, och senatorernas 
vita skepnader, orörliga i novemberskymningen, tonade fram som 
en hop vålnader. Efter det att Metellus hade ältat i evigheter och 
sedan satt sig ned och gett ordet till Hortensius – en man som 
kunde tala om vad som helst timme ut och timme in – visste alla 
att överläggningarna var avslutade, och strax därpå lät Gellius 
upplösa mötet. Han linkade fram i mittgången, en gammal man 
angelägen om att komma hem och äta middag, föregången av fyra 
liktorer bärande på hans praktstol. När han väl hade gått genom 
porten strömmade senatorerna ut efter honom, och Sthenius och 
jag drog oss bort ett litet stycke på Forum för att invänta Cicero. 
Så småningom skingrades skaran omkring oss. Sthenius frågade 
mig hela tiden vad som pågick, men jag tyckte det var klokast att 
inte säga något alls, och vi blev stående tysta. Jag föreställde mig 
Cicero sittande ensam på en av de bakersta bänkarna, i väntan på 
att kammaren skulle tömmas så att han kunde gå sin väg utan att 
behöva tala med någon, för jag fruktade att han helt hade förlorat 
ansiktet. Men till min förvåning kom han utstrosande och små-
pratade med Hortensius och en annan, äldre senator, som jag inte 
kände igen. De samtalade en stund på trappan till senatsbyggna-
den, skakade hand och skildes åt.
 ”Vet du vem det var?” frågade Cicero när han kom bort till oss. 
Han verkade långt ifrån nedslagen, utan i stället mycket belåten. 
”Det var Verres far. Han lovade mig att skriva till sin son och 
uppmana honom att lägga ned åtalet, om vi går med på att inte ta 
upp saken i senaten igen.”
 Stackars Sthenius blev så lättad att jag trodde att han skulle 
dö av tacksamhet. Han föll på knä och började kyssa senatorns 
händer. Cicero frynte på näsan och drog varligt upp honom på 
fötter. ”Min käre Sthenius, du bör verkligen spara på dina tack-
samhetsbetygelser tills jag verkligen har åstadkommit någonting. 
Han har ju bara lovat att skriva, inget mer. Inget är bestämt.”
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 Sthenius sade: ”Men kommer ni att tacka ja till hans erbju-
dande?”
 Cicero ryckte på axlarna. ”Vad har vi för val? Även om jag 
upprepar yrkandet kommer de bara att prata bort det igen.”
 Jag kunde inte låta bli att fråga varför Hortensius i så fall brydde 
sig om att överhuvudtaget erbjuda en uppgörelse.
 Cicero nickade sakta. ”Bra fråga.” Dimman steg från Tibern, 
och lamporna i salubodarna längs Argiletum skimrade disigt 
gula. Han vädrade i den fuktiga luften. ”Det kan nog bara bero 
på att han tycker att det är pinsamt. Och det krävs mycket för att 
han ska göra det. Men det verkar som om inte ens han i allmän-
hetens ögon skulle vilja förknippas med en så inpiskad brottsling 
som Verres. Därför försöker han medla i tysthet. Jag undrar hur 
mycket han har fått i förskott från Verres: det måste röra sig om 
ofantliga belopp.”
 ”Hortensius var inte den ende som ställde upp och försvarade 
Verres”, påminde jag.
 ”Nej.” Cicero kastade en blick bakåt mot senatsbyggnaden, och 
jag märkte att han kom att tänka på något. ”De är väl med i det 
allesammans? Bröderna Metellus är sanna aristokrater – de skulle 
aldrig lyfta ett fi nger för att hjälpa någon utom sig själva om de 
inte fi ck betalt för det. Och vad Catulus beträffar, så är han girig-
heten själv. Han har låtit bygga så mycket på Capitolium under 
de senaste tio åren att den kullen nästan är heligare för honom än 
Jupitertemplet. Det handlade om en halv miljon i mutor den här 
eftermiddagen, som jag ser det. Några bronser från Delos – hur 
fi na de än må vara, om du ursäktar, Sthenius – räcker inte för att 
köpa allt det stödet. Vad sysslar Verres egentligen med där nere 
på Sicilien?” Han började plötsligt dra sin signetring över knogen. 
”Ta med den här till republikens urkundssamling och visa den för 
en av tjänstemännen där. Begär att i mitt namn få se alla offi ci-
ella förvaltningsredogörelser som Gaius Verres har lämnat in till 
senaten.”
 Min uppsyn måste ha visat hur illa jag tyckte om uppdraget. 
”Men samlingen sköts ju av Catulus folk. Han kommer säkert att 
få veta vad vi sysslar med.” 
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 ”Det kan inte hjälpas.”
 ”Men vad är det egentligen jag ska leta efter?”
 ”Allt som kan vara av vikt. Du kommer att veta det när du får 
se det. Skynda dig nu, medan det fortfarande är litet dagsljus.” 
Han lade armen om sicilianarens axlar. ”Och vad dig beträffar, 
Sthenius – du kommer hem till mig på middag i kväll, hoppas 
jag? Det blir bara de närmaste, men jag är säker på att min hustru 
kommer att glädja sig åt att träffa dig.”
 Det tvivlade jag ju på, men det tillkom givetvis inte mig att 
yttra det högt.

Republikens urkundssamling, som vid den tiden hade funnits i 
knappt sex år, tornade upp sig över Forum ännu mäktigare än i 
dag: på den tiden hade den färre medtävlare om uppmärksamhe-
ten. Jag vandrade uppför den stora trappan till första våningen, 
och när jag väl hade hittat en tjänsteman bultade hjärtat hårt i 
bröstet. Jag visade honom sigillet och begärde att på senator Cice-
ros uppdrag få se Verres redovisningar. Först påstod han sig aldrig 
ha hört talas om Cicero, och dessutom höll man på att stänga för 
dagen. Men då pekade jag bort mot fängelset och sade bestämt att 
om han inte ville sitta där i bojor en månad på grund av förhind-
rande av myndighetsutövning, så var det bäst att han hämtade 
dokumenten på en gång. (En läxa jag hade lärt mig av Cicero var 
att aldrig visa mig orolig på något som helst sätt.) Han blängde till, 
tänkte efter och sade sedan åt mig att följa med honom.
 Urkundssamlingen var Catulus område, ett tempel helgat åt 
honom och hans krets. Ovanför valvbågarna syntes hans inskrift 
– Q. Lutatius Catulus, son till Quintus, sonson till Quintus, konsul, 
lät på senatens befallning uppföra detta hus för Republikens urkunds-
samling och fann det gott – och intill porten reste sig en bildstod i 
naturlig storlek föreställande honom, något mer ungdomlig och 
heroisk än han hade sett ut i senaten den eftermiddagen. De fl esta 
av tjänstemännen var antingen hans slavar eller frigivna, och de 
bar hans märke, en liten hund, påsydd på tunikan. Jag ska berätta 
vad för slags människa Catulus var. Han skyllde faderns självmord 
på den folkvalde pretorn Gratidianus – en avlägsen släkting till 
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Cicero – och efter aristokraternas seger i inbördeskriget mellan 
Marius och Sulla tog han tillfället i akt att hämnas. Hans unge 
skyddsling Sergius Catilina grep på hans tillskyndan Gratidianus 
och drev honom under piskslag bort till släkten Catulus grav. Där 
rådbråkades han, öronen och näsan skars av, tungan drogs ut ur 
munnen och kapades, ögonen stacks ut. Fasansfullt stympat höggs 
hans huvud sedan av och Catilina bar det i triumf till Catulus, 
som inväntade honom på Forum. Undrar ni nu över att jag kände 
mig orolig medan jag väntade på att valven skulle öppnas?
 Senatens urkunder förvarades i brandsäkra valv utgrävda i 
Capitoliums urberg, byggda för att motstå blixtnedslag, och när 
slavarna pressade upp den stora bronsdörren fi ck jag en skymt 
av tusen och åter tusen papyrusrullar i rader som sträckte sig 
långt in i dunklet under den heliga kullen. Femhundra års histo-
ria inneslöts i detta enda lilla utrymme: ett halvt årtusendes styre 
under ämbetsmän och ståthållare, prokonsulära förordningar och 
domstolsutslag, från Lusitanien till Makedonien, från Afrika till 
Gallien; de fl esta bärande samma familjers namn: Aemilierna, 
Claudierna, Cornelierna, Lutatierna, Metellierna, Servilierna. 
Det var detta som skänkte Catulus och hans gelikar den självsä-
kerhet som fi ck dem att se ned på män som Cicero, fallna efter 
lantriddare.
 De lät mig vänta i ett förrum medan de sökte efter Verres 
redovisningar, och så småningom kom de ut till mig med ett 
enda dokumentskrin som innehöll kanske ett dussin rullar. Av 
påskrifterna i ändarna på dem kunde jag se att alla, med ett enda 
undantag, härstammade från hans tid som stadspretor. Undanta-
get var en spinkig liten papyrusrulle, knappt värd mödan att rulla 
upp, som redogjorde för hans tid som nybliven ämbetsman tolv 
år tidigare, under inbördeskriget mellan Sulla och Marius. På den 
stod skrivet: Jag mottog 2 235 417 sestertier. För löner, spannmål, 
legat, prokvestor och pretorskohort utgav jag 1 635 417 sestertier. 
Jag lämnade 600 000 i Arminium. När jag mindes de tjogtals 
rullar med ytterst noggranna redovisningar vilka Ciceros tid som 
nybliven ämbetsman på Sicilien hade alstrat, alla skrivna av mig, 
kunde jag knappt hålla mig för skratt.
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 ”Var det allt?”
 Tjänstemannen försäkrade mig att så var fallet.
 ”Men var är redovisningarna från hans tid på Sicilien?”
 ”De har ännu inte lämnats in till republikens drätselkamma-
re.”
 ”Inte lämnats in? Han har ju varit ståthållare i nästan två år!”
 Mannen stirrade tomt på mig, och jag begrep att det inte var 
någon mening med att öda mer tid på honom. Jag skrev av de tre 
raderna rörande Verres tid som nybliven ämbetsman och gick ut 
i novemberkvällen.
 Medan jag hade befunnit mig i urkundssamlingen hade mörk-
ret fallit över staden. Hemma hos Cicero hade familjen redan satt 
sig till bords. Men husbonden hade beordrat hovmästaren Eros 
att jag omedelbart skulle visas in till dem när jag kom tillbaka. 
Där låg Cicero på en divan med Terentia vid sin sida. Hans bror 
Quintus låg på en annan, tillsammans med sin hustru Pomponia. 
En tredje upptogs av Ciceros nära släkting Lucius samt den arme 
Sthenius, som låg och skruvade olustigt på sig, fortfarande klädd 
i sin smutsiga sorgedräkt. Jag kunde känna den ansträngda stäm-
ningen så snart jag steg in, även om Cicero var glad. Han tyckte 
mycket om middagsbjudningar. Det var inte god mat och dryck 
som betydde mest, utan sällskapet och samtalen. Quintus och 
Lucius var vid sidan av Atticus de män som han mest höll av.
 ”Nå?” frågade han. Jag berättade vad som hade hänt och visade 
honom min avskrift av Verres redovisningar från tiden som kves-
tor. Han lät blicken fara över den, grymtade till och slängde vax-
tavlan över bordet. ”Ta dig en titt på det här, Quintus. Skurken är 
för lat för att ens kunna ljuga ordentligt. Sexhundratusen – vilken 
prydlig rund summa, inte en skärv mer eller mindre – och var 
avlämnar han de pengarna? Jo, i en stad som lägligt nog behärskas 
av fi endesidans folk, så att förlusten kan skyllas på dem! Och inga 
redovisningar inlämnade från Sicilien på två år? Jag tackar dig, 
Sthenius, för att du fäste min uppmärksamhet på den här galgfå-
geln.”
 ”Just det, jag tackar dig hjärtligt”, sade Terentia ljuvt och gif-
tigt. ”Hjärtligt – för att du drar in oss i strid med hälften av alla 
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anständiga familjer i Rom. Men förmodligen kan vi börja umgås 
med sicilianare nu, och det är väl utmärkt. Vad var det nu du sade 
att du kom från?”
 ”Thermae.”
 ”Thermae. Jag har aldrig hört talas om stället, men det är säkert 
förtjusande. Du kan hålla tal för stadsfullmäktige där, Cicero. 
Du kanske till och med kan bli vald till ett ämbete, nu när Rom 
för alltid är stängt för dig. Du kan bli konsul i Thermae och jag 
kan bli stadens första dam.”
 ”Ett uppdrag som jag är säker på att du kommer att utföra lika 
intagande som alltid, min kära”, sade Cicero och klappade henne 
på armen.
 De kunde sitta och ge varandra sådana här nålstick i timtal. 
Ibland tror jag att de egentligen tyckte att det var roligt.
 ”Jag förstår fortfarande inte vad du kan göra åt det hela”, sade 
Quintus. Han hade nyss avslutat sin tjänstgöring i hären; han var 
fyra år yngre än brodern och kanske hälften så begåvad. ”Om du 
tar upp Verres fögderi i senaten kommer de att prata ihjäl saken. 
Om du försöker dra honom inför domstol kommer de att se till 
att han frikänns. Stick inte näsan i det där, det är mitt råd.”
 ”Och vad säger du, Lucius?”
 ”Jag säger att ingen man av ära i Roms senat bara kan stå där 
och se på hur sådan här röta får härja obehindrat. Nu när du kän-
ner till vad som har hänt är det din plikt att gå ut och berätta om 
det.”
 ”Väl talat!” sade Terentia. ”Av en sann fi losof som aldrig har 
velat bli vald till ett ämbete i hela sitt liv.”
 Pomponia gäspade ljudligt. ”Kan vi inte tala om någonting 
annat? Politik är tråkigt.”
 Pomponia var en tröttsam kvinna, vars enda särdrag, bortsett 
från hennes iögonfallande barm, var att hon var Atticus syster. Jag 
såg hur bröderna Ciceros blickar möttes och hur min husbonde 
nästan omärkligt skakade på huvudet: Bry dig inte om henne, 
sade hans ansiktsuttryck, det är inte mödan värt att gräla med 
henne. ”Då så”, sade han fogligt, ”nog talat om politik. Men jag 
vill utbringa en skål.” Han höjde sin bägare, och de andra gjorde 
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detsamma. ”För vår gamle vän Sthenius. Låt denna dag bli den 
första i återuppbyggandet av hans liv och lycka. Skål för Sthe-
nius!”
 Sicilianarens ögon fylldes av tårar av tacksamhet.
 ”Skål för Sthenius!”
 ”Och för Thermae, Cicero”, tillade Terentia, vars mörka små 
ögon, en argbiggas ögon, blänkte elakt ovanför bägarens kant. ”Vi 
får inte glömma Thermae.”
 
Jag åt ensam i köket och gick utmattad till sängs med min lampa 
och en fi losofi bok som jag var för trött för att orka läsa. (Jag hade 
lov att låna vad jag ville från husets lilla bibliotek.) Senare hörde 
jag hur alla gäster lämnade huset och hur reglarna för porten 
smällde igen. Jag hörde Cicero och Terentia tysta gå uppför trap-
pan och sedan var och en åt sitt håll, för hon hade för länge sedan 
börjat sova i en annan del av huset för att slippa bli väckt av 
honom före gryningen. Jag hörde Ciceros fotsteg på golvbräderna 
ovanför mitt huvud och sedan blåste jag ut lampan, och det var 
det sista jag hörde innan jag överlämnade mig till sömnen – hans 
fotsteg, av och an, av och an.
 Sex veckor senare kom nyheten från Sicilien. Verres hade inte 
lyssnat till sin fars böner. Den första december hade han – precis 
som han hade hotat med – i Siracusa dömt Sthenius i dennes 
frånvaro för att ha kunskapat för fi endens räkning, dömt honom 
till korsfästning, sänt sitt folk till Rom för att gripa honom där 
och sedan ta med honom tillbaka och avrätta honom.
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III

Det trotsiga förakt som Siciliens ståthållare uppvisade över-
rumplade Cicero. Han hade varit övertygad om att han hade träf-
fat en överenskommelse liksom beseglad med hedersord, vilken 
skulle rädda hans klients liv. ”Men ingen av dem har ju någon 
heder”, klagade han bittert. Han störtade runt hemma i huset 
i ett raseriutbrott som var ovanligt för honom. Han hade blivit 
lurad! De hade behandlat honom som en narr! Han tänkte bege 
sig bort till senatsbyggnaden på fl äcken och avslöja deras nedriga 
lögner! Jag visste att han snart skulle lugna ned sig, eftersom han 
var alltför väl medveten om att han inte var tillräckligt högt upp-
satt för att helt enkelt kunna begära ett senatsförhör: han utsatte 
sig för faran att bli förödmjukad.
 Men han var ofrånkomligen förpliktigad att skydda sin klient, 
och morgonen efter att Sthenius hade fått veta sitt öde kallade 
Cicero till möte i sitt arbetsrum för att avgöra hur saken bäst 
skulle handläggas. För första gången som jag kan minnas avvisade 
vi alla de vanliga besökarna, och vi var sex stycken som trängde 
ihop oss i det lilla rummet: Cicero, Quintus, Lucius, Sthenius, 
jag själv (för att anteckna), samt Servius Sulpicius, redan då 
ansedd som sin tids främste rättslärde. Cicero började med att 
låta honom redogöra för sin åsikt om fallet.
 ”Lagen säger”, sade Servius, ”att vår vän här äger rätt att över-
klaga i Siracusa, men bara hos ståthållaren, alltså hos Verres själv, 
så den vägen är stängd. Att föra talan mot Verres är inte möjligt: 
i egenskap av sittande ståthållare kan han inte åtalas. Dessutom 
är Hortensius pretor vad gäller utpressningsmål fram till januari, 
och förutom av dem bägge kommer domstolens nämnd att bestå 
av senatorer som aldrig skulle fälla en av sina egna. Du kan lägga 
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fram ännu ett yrkande i senaten, men det har du ju redan försökt 
med, och om du försökte igen skulle det förmodligen bara ge 
samma utgång. Att Sthenius skulle fortsätta att vistas öppet här 
i Rom är omöjligt – alla som har dömts till döden är också bann-
lysta från huvudstaden, så han kan inte vara kvar här. Du kan 
faktiskt själv bli åtalad om du inhyser honom, Cicero.”
 ”Vad blir då ditt råd?”
 ”Självmord”, sade Servius. Sthenius lät höra ett fasansfullt stö-
nande. ”Nej, jag menar allvar – du borde överväga det. Innan de 
får tag på dig. Du vill inte uppleva gisslet, de glödheta järnen och 
smärtorna på korset.”
 ”Tack, Servius”, sade Cicero och avbröt honom snabbt innan 
han hann beskriva kvalen mer utförligt. ”Tiro, vi måste gömma 
Sthenius någonstans. Han kan inte stanna här. Det är det förs-
ta ställe de kommer att leta på. Och vad uttolkningen av lagen 
beträffar har du rätt, Servius. Verres är ett odjur, men ett listigt 
odjur, och därför tycker han att han är stark nog att genomdriva 
dödsdomen. Kort sagt, jag har tänkt över saken under natten och 
i mina ögon fi nns det bara en enda, en osäker, utväg.”
 ”Och det är?”
 ”Att du vänder dig till tribunerna.”
 Detta förslag framkallade genast en stöt av oro i rummet, för 
tribunerna var vid denna tid en församling med ytterst dåligt 
anseende. Av gammal hävd hade tribunerna gett röst åt folket, 
och därigenom utgjort en motvikt mot senaten och dess makt. 
Men tio år tidigare, efter att Sulla hade besegrat Marius, hade 
aristokraterna berövat dem deras rättigheter. De kunde inte läng-
re kalla till folkmöten eller dra män som Verres inför domstol 
för små och stora brott. Och den yttersta förödmjukelsen var 
att ingen senator som blev tribun fi ck ställa upp till val för högre 
ämbeten, alltså pretor eller konsul. Tribunatet var med andra 
ord menat som en politisk återvändsgränd – ett ställe dit man 
förvisade pratmakare och bråkstakar, lättingar och oduglingar: 
politikens slagg. Varje senator med någon som helst resning eller 
självkänsla höll sig utanför detta.
 ”Jag är medveten om era invändningar”, sade Cicero och tystade 
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med en åtbörd de församlade. ”Men tribunerna äger fortfarande 
en viss liten maktbefogenhet, eller hur, Servius?”
 ”Riktigt”, instämde denne. ”De har kvar en potestas auxilii 
ferendi.” Våra häpna miner gladde honom synbart. ”Vilket bety-
der”, förklarade han med ett leende, ”att de har rätt att erbjuda 
enskilda skydd mot orättmätiga ämbetsbeslut. Men jag måste 
varna dig, Cicero: dina vänner – till vilka jag själv sedan länge 
räknar mig – kommer att ifrågasätta dig starkt om du inlåter dig 
med profanum vulgus. Självmord”, upprepade han. ”Vad fi nns det 
att invända? Vi är alla dödliga. Det är bara en tidsfråga för alla 
och envar. Och det är en hedersam utväg.”
 ”Jag instämmer med Servius att vi utsätter oss för en fara om vi 
vänder oss till tribunerna”, sade Quintus. (Det var för det mesta 
”vi” när Quintus talade om sin äldre bror.) ”Vare sig vi gillar det 
eller ej ligger makten i Rom numera hos senaten och adeln. Det 
är därför vi alltid har satsat på att omsorgsfullt bygga upp ditt 
anseende, genom ditt arbete som sakförare i domstolarna. Vi 
kommer att vålla oss själva obotlig skada inför de styrande om 
folk bara uppfattar dig som en vanlig bråkstake. Och … jag vill 
inte gärna ta upp den saken här, Marcus, men har du tänkt på vad 
Terentia ska säga?”
 Åt detta gapskrattade Servius. ”Du kommer aldrig att kunna 
erövra Rom om du inte kan styra över din egen hustru!”
 ”Att erövra Rom vore en barnlek jämfört med att styra över 
min hustru, tro mig.”
 Och så fortsatte det. Lucius förordade omedelbart samarbete 
med tribunerna, oavsett följderna. Sthenius var alltför bedövad 
av sorg och fruktan för att ha en klar uppfattning om något över-
huvudtaget. Avslutningsvis frågade Cicero mig vad jag ansåg. I ett 
annat sällskap skulle detta kanske ha väckt förvåning, eftersom 
en slavs åsikter i de fl esta romares ögon inte betydde mycket, men 
de församlade här var vana vid att Cicero ibland frågade mig till 
råds. Jag svarade försiktigt att Hortensius, som jag såg det, inte 
skulle ta illa upp när han fi ck höra hur Verres hade betett sig; 
dessutom skulle ju fallet kunna väcka allmän anstöt och kanske 
tvinga honom att sätta större tryck på sin klient att ta sitt förnuft 
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tillfånga; att vända sig till tribunerna var ett vågspel, men i det 
stora hela värt att försöka. Svaret gjorde Cicero nöjd.
 ”Ibland”, sade han, när han sammanfattade meningsutbytet på 
ett sätt som jag aldrig har glömt, ”är det rätt att ta strid när man 
har nått en återvändsgränd i politiken, även om man inte vet hur 
man ska vinna segern – för det är bara mitt uppe i striden som 
man kan hoppas på att upptäcka en utväg. Jag tackar er, mina 
herrar.” Och med de orden avslutades sammankomsten.

Det fanns ingen tid att förlora, för om nyheten från Siracusa redan 
hade nått Rom var Verres hantlangare säkert i hasorna på den. 
Redan under Ciceros anförande hade jag tänkt ut ett gömställe åt 
Sthenius, och så snart mötet var slut bröt jag upp för att leta rätt 
på Terentias syssloman Philotimus. Det var en välfödd och lider-
lig ung man, som vanligen återfanns i köket där han gjorde livet 
surt för tjänstefl ickorna med sina krav på att de skulle tillfreds-
ställa den ena eller andra, helst bägge, av hans laster. Jag frågade 
om det fanns en ledig bostad i något av hans matmors hyreshus, 
och när han svarade ja tvingade jag honom att ge mig nyckeln. Jag 
mönstrade gatan utanför huset, och när jag var övertygad om att 
fältet var fritt sade jag åt Sthenius att följa med mig.
 Han var fullständigt nedbruten, hans drömmar om att få åter-
vända till hemlandet var gäckade, han levde i ständig skräck för 
att bli gripen. Och när han först såg den bofälliga byggnaden i 
Subura, där jag sade att han nu måste hysa in sig, är jag rädd för 
att han måste ha tyckt att till och med vi hade övergett honom. 
Trappan var ranglig och dyster. På väggarna syntes det att något 
nyligen hade brunnit. Hans rum på fjärde våningen var knap-
past mer än ett krypin, med ett halmbolster på golvet och en 
fönsterglugg utan utsikt; man såg bara tvärs över gatan, in mot en 
annan lägenhet, som låg tillräckligt nära för att Sthenius skulle 
kunna skaka hand med grannen. Sina behov fi ck han uträtta i en 
spann. Men även om rummet inte erbjöd några bekvämligheter 
så erbjöd det i alla fall trygghet – fastän han var hotad, var han 
okänd i denna usla del av staden och där var det nära nog omöjligt 
att hitta honom. Han bad mig med ett ömkligt tonfall att sitta 
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hos honom en stund, men jag var tvungen att gå tillbaka och 
samla ihop all bevisning rörande hans fall, så att Cicero skulle 
kunna lägga fram den för tribunerna. Vi kämpade mot tiden, sade 
jag åt honom, och så gick jag strax min väg.
 Tribunernas ämbetsbyggnad låg intill senaten, i gamla Basilica 
Porcia. Trots att tribunatet bara var ett skal ur vilket man hade 
sugit all matnyttig makt, uppehöll sig människor fortfarande runt 
dess hus. Förbittrade, egendomslösa, hungriga, argsinta – sådant 
var basilikans folk. När Cicero och jag vandrade över Forum 
kunde vi se en stor folkmassa trängas på yttertrappan för att få en 
skymt av det som pågick där inne. Jag bar på ett dokumentskrin 
och banade dessutom väg för senatorn så gott det gick, och för 
det besväret blev jag både sparkad och utskälld, eftersom folket 
här inte var medborgare som hyste särskilt stor kärlek till den 
purpurbrämade togan.
 Tribunerna var tio till antalet. De valdes varje år av folket och 
satt alltid på samma långa träbänk, under en väggmålning före-
ställande Roms seger över Kartago. Deras byggnad var inte stor, 
men den var fullpackad, larmig och kvav, trots decemberkylan 
utanför. En ung man, märklig nog barfota, stod och höll tal till 
massan när vi steg in. Han hade ett fult, grovt ansikte och raspig, 
malande stämma. Det fanns alltid gott om otillräkneliga män-
niskor i Basilica Porcia, och först trodde jag att han bara var en av 
dem – eftersom hela talet tycktes gå ut på att en viss kolonn inte 
på villkors vis fi ck störtas eller ens fl yttas en tum för att ge tribu-
natet mer plats. Ändå fi ck han av någon märklig anledning folk 
att lystra. Cicero började lyssna till honom ytterst uppmärksamt, 
och efter en stund insåg han – genom de oupphörliga hänvisning-
arna till ”min förfader” – att denna besynnerliga uppenbarelse 
inte var någon annan än sonsonsonen till den berömde Marcus 
Porcius Cato, han som hade låtit bygga basilikan och skänkt den 
sitt namn.
 Jag nämner det, eftersom unge Cato – vid den här tiden var 
han tjugotre år – skulle bli så viktig både i Ciceros liv och för 
avskaffandet av republiken. Inte för att man kunde ha anat det 
då. Han såg inte ut att ha slagit in på någon annan väg än den till 
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dårhuset. Han avslutade sitt tal och stötte sedan till mig när han 
gick förbi, vildögd och oseende. Det jag minns är hans djuriska 
stank, det fukttoviga håret och de tallriksstora svettfl äckarna 
under ärmarna på hans tunika. Men han hade övertygat försam-
lingen, och kolonnen kom att stå kvar lika länge som byggnaden 
– vilket tyvärr inte skulle bli många år till.
 Men för att återgå till min berättelse: tribunerna var på det 
hela taget ett ynkligt följe, men en av dem utmärkte sig för sin 
begåvning och sin framåtanda, nämligen Lollius Palicanus. En 
stolt man, men av blygsam härstamning, från Picenum i nordost, 
de trakter som utgjorde grunden för den store Pompejus makt. 
Man antog att när Pompejus återvände från Spanien skulle han 
utnyttja sitt infl ytande till att ge sin landsman ett pretorat, och 
Cicero hade blivit lika förvånad som alla andra då Palicanus tidi-
gare den sommaren plötsligt tillkännagav att han ställde upp för 
att väljas till tribun. Men just den här förmiddagen såg han ut att 
vara nöjd med vad han hade. De nyvalda tribunerna tillträdde 
alltid den tionde december, så han måste ha varit ny i ämbetet. 
”Cicero!” bölade han så snart han fi ck syn på oss. ”Jag undrade 
just när du skulle dyka upp!”
 Han berättade att han redan hade hört nyheterna från Siracusa, 
och han ville tala om Verres. Men i enrum, för det gällde större 
saker än en enskild människas öde, tillade han hemlighetsfullt. 
Han föreslog ett möte hemma hos sig på Aventinen om en timme, 
vilket Cicero tackade ja till, varpå han omedelbart befallde en av 
sina tjänare att visa oss vägen och sade att han skulle komma efter 
på egen hand.
 Huset visade sig vara ett enkelt och anspråkslöst ställe, alldeles 
som han själv, nära Lavernas port, strax utanför stadsmuren. Det 
jag minns bäst är bröstbilden föreställande Pompejus – i större än 
naturlig storlek, iklädd Alexander den stores hjälm och kropps-
pansar – som upptog en stor del av atrieutrymmet. ”Jaha ja”, 
sade Cicero när han hade begrundat den en stund, ”i alla fall en 
omväxling mot de tre gracerna” – just det slags både underfundig 
och opåkallad smädelse som spreds vitt och brett och ofelbart 
skämde ut offret för den. Lyckligtvis var det bara jag som var 
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närvarande just då, men jag begagnade tillfället till att berätta 
vad konsulns skrivarslav hade sagt beträffande Ciceros skämt om 
Gellius försök att medla mellan fi losoferna. Cicero spelade oför-
stående och lovade att uttrycka sig mindre rakt på sak framdeles 
– han visste att folk ville att deras statsmän skulle vara själlösa – 
men givetvis glömde han snart sin föresats.
 ”Det var ett bra tal du höll förra veckan”, sade Palicanus så 
snart han hade stigit in. ”Du är av rätta virket, Cicero – minst 
sagt, om jag säger så. Men de där blåblodiga fähundarna körde 
över dig och nu ligger du där i skiten. Och hur tänker du kravla 
dig upp?” (Det här återger mer eller mindre troget hur han talade 
– grova ord med grovt tonfall – aristokraterna brukade driva med 
hans utryckssätt.)
 Jag öppnade skrinet och räckte över dokumenten till Cicero, 
och han redogjorde snabbt för Sthenius fall. När han hade talat 
färdigt hörde han sig för om möjligheten att få hjälp från tribu-
nerna.
 ”Beror på”, svarade Palicanus, lät hastigt tungan fara över läp-
parna och fl inade. ”Kom och sätt dig så ska vi se vad vi kan komma 
fram till.”
 Han ledde oss bort till ett annat rum, som var litet och helt 
uppfyllt av en ofantlig väggmålning föreställande en lagerkrönt 
Pompejus, denna gång utklädd till Jupiter, med blixtar skjutande 
från fi ngrarna och det ena med det andra.
 ”Gillar du den?” undrade Palicanus.
 ”Iögonfallande”, sade Cicero.
 ”Visst är den”, sade han med viss tillfredsställelse. ”Där har du 
konst.”
 Jag satte mig i ett hörn, under den picenska gudomen, medan 
Cicero, vars blick jag inte vågade möta, slog sig ned på divanen, en 
bit bort från vår värd.
 ”Det jag nu tänker berätta, Cicero, får inte föras vidare utan-
för det här huset. Den store Pompejus” – Palicanus nickade mot 
målningen, för det fall vi tvekade om vem han avsåg – ”kommer 
snart att vara tillbaka i Rom, för första gången på sex år. Han 
kommer med sin här, så våra adelsvänner kan inte försöka sig på 
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några tjuvknep. Han kommer att försöka bli vald till konsul. Och 
han kommer att bli vald till konsul. Utan att någon ställer upp 
mot honom.”
 Han lutade sig ivrigt fram och väntade på att få se ett bestört 
eller upprört ansiktsuttryck, men Cicero tog emot denna häp-
nadsväckande upplysning lika obekymrat som om han hade fått 
höra något om dagens väder.
 ”Du vill alltså att jag mot att ni hjälper mig med Sthenius ska 
stödja Pompejus?”
 ”Du är inte tappad bakom en vagn, det må jag säga. Vad tycker 
du?”
 Cicero stödde hakan i handen och såg på Palicanus. ”Quintus 
Metellus kommer inte att bli glad, den saken är klar. Du känner 
ju till den gamla versen: ’I Rom är det alltid klart / att Metelli blir 
valda till konsulat.’ Ända sedan födseln har han varit utsedd att 
ta över nästa sommar.”
 ”Jaså minsann? Han kan ta sig i häcken. Hur många legioner 
hade Quintus Metellus bakom sig senast du tittade efter?”
 ”Crassus har legioner”, påpekade Cicero. ”Lucullus också.”
 ”Lucullus är för långt borta, och dessutom har han händerna 
fulla. Och Crassus … visst, Crassus spyr på Pompejus. Men Cras-
sus är ingen riktig krigare. Han är krämare och sådant folk säger 
aldrig nej till ett fördelaktigt avtal.”
 ”Och sedan tillkommer en struntsak – nämligen att det helt 
strider mot författningen. Man måste vara fyrtiotvå för att kunna 
väljas till konsul, och hur gammal är Pompejus?”
 ”Bara trettiofyra.”
 ”Just det. Nästan ett år yngre än jag. Och av en konsul krävs 
också att han har varit vald till senaten och har tjänstgjort som 
pretor, och Pompejus har inte gjort någotdera. Han har aldrig 
hållit ett politiskt tal i hela sitt liv. Enkelt uttryckt: sällan har 
någon varit mindre behörig till ämbetet.”
 Palicanus viftade avfärdande. ”Allt det där stämmer nog, men 
sanningen är ju den att Pompejus i åratal har styrt över hela riken, 
dessutom med prokonsuls befogenheter. Han är konsul, bara inte 
till namnet. Inse vad det handlar om, Cicero. Du kan inte vänta 
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dig att en man som Pompejus ska komma tillbaka till Rom och 
börja på botten och ställa upp för att bli vald till kvestor som 
någon annan politisk nolla. Hur skulle det påverka hans värdig-
het?”
 ”Jag kan förstå hur han känner, men du ville veta vad jag tyckte 
och det säger jag nu, och det är att aristokraterna inte kommer att 
godta det. Visst, om han ställer upp tiotusen man utanför stads-
portarna kanske de inte har något annat val än att göra honom till 
konsul, men förr eller senare kommer hans styrkor att återtåga 
och hur ska han då … ha!” Cicero kastade plötsligt huvudet bakåt 
och brast i skratt. ”Så slugt!”
 ”Du fattar vad det handlar om?” sade Palicanus med ett fl in.
 ”Det gör jag.” Cicero nickade uppskattande. ”Utmärkt.”
 ”Och nu ger jag dig en möjlighet att komma med. Och den 
store Pompejus glömmer inte sina vänner.”
 Då hade jag inte den blekaste aning om vad samtalet gällde. 
Det var inte förrän vi vandrade hemåt som Cicero förklarade 
saken. Pompejus tänkte söka konsulatet med baktanken att ge 
tribunerna hela deras makt tillbaka. Det förklarade Palicanus 
oväntade beslut att låta sig väljas till tribun. Det byggde inte på 
något plötsligt infall av Pompejus att skänka det romerska folket 
större frihet – även om det kanske var så att han ibland gillade 
att ligga hemma i badet i Spanien och inbilla sig att han kämpade 
för medborgerliga rättigheter – nej, det handlade bara om egenin-
tresse. Pompejus såg som god fältherre att han på det viset skulle 
fånga in aristokraterna i en kniptångsrörelse, mellan härsmak-
ten utanför stadsmurarna och folket på Roms gator. Hortensius, 
Catulus, Metellus och de övriga skulle inte ha något annat val än 
att erkänna både Pompejus ställning som konsul och att återupp-
rätta tribunatets befogenheter, eller i annat fall kanske förintas. 
Och när de väl hade erkänt detta kunde Pompejus hemförlova 
sina mannar och härska genom att, om så krävdes, gå förbi sena-
ten för att i stället vädja till folket. Han skulle vara osårbar. Det 
var, som Cicero uttryckte det, ett snilledrag, vilket han plötsligt 
hade insett där han satt på divanen hemma hos Palicanus.
 ”Och vad skulle jag själv tjäna på det?” undrade Cicero.
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 ”En tidsfrist för din klient.”
 ”Inget mer?”
 ”Det beror på hur bra du skötte det. Jag kan inte ge några mer 
konkreta löften.”
 ”Det är ett ganska svagt anbud, om jag så får säga, min käre 
Palicanus.”
 ”Och din ställning är ganska svag, om jag så får säga, min käre 
Cicero.”
 Cicero reste sig. Jag märkte att han var förargad. ”Jag kan ju 
alltid dra mig ur”, sade han.
 ”Och låta din klient pinas ihjäl på ett av Verres kors?” Palica-
nus reste sig också. ”Det tvivlar jag på. Jag tvivlar på att du är så 
hårdhjärtad.” Sedan följde han oss ut, förbi Pompejus i skepnad 
av Jupiter, förbi Pompejus som Alexander. ”Jag träffar dig och din 
klient vid basilikan i morgon bitti”, sade han medan han skakade 
hand med Cicero på porttröskeln. ”Sedan kommer du att stå i 
skuld till oss, och vi kommer att hålla ögonen på dig.” Porten slog 
igen med en självsäker smäll.
 Cicero vände på klacken och steg ut på gatan. ”Om det är den 
här sortens konst han visar upp för folk, vad tror du då han har 
inne på dass? Och säg inte åt mig att hålla tyst, Tiro, för jag strun-
tar i om hela världen får höra det.”
 Han gick grubblande framför mig in genom stadsporten, med 
händerna på ryggen och huvudet framskjutet. Givetvis hade Pali-
canus rätt. Cicero hade inget val. Han kunde inte lämna sin klient 
i sticket. Men jag är övertygad om att han måste ha övervägt den 
politiska fara han löpte genom att övergå från en enkel vädjan till 
tribunerna till fullt krig för att deras befogenheter skulle åter-
upprättas. Det skulle kosta honom stödet från krafterna i mitten, 
som Servius.
 ”Ja ja”, sade han med ett snett leende när vi kom fram till hans 
hus, ”jag ville ta strid och det ser ut som jag har fått vad jag öns-
kade mig.”
 Han frågade Eros, hovmästaren, var Terentia befann sig och 
såg lättad ut när han fi ck höra att hon fortfarande var på sitt rum. 
Det räddade honom åtminstone ännu några timmar från att 
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behöva meddela henne nyheten. Vi gick till hans arbetsrum, där 
han just hann börja diktera sitt tal till tribunerna – ”Mina herrar, 
det är en ära för mig att nu för första gången stå inför er” – när 
vi hörde rop och en duns från porten. Cicero, som alltid gärna 
vandrade omkring när han tänkte, rusade ut för att ta reda på vad 
som hände. Jag skyndade efter. Sex grovhuggna karlar trängdes 
i vestibulen, alla med påkar i handen. Eros låg och vred sig på 
golvet med händerna tryckta mot magen och blodet sipprande 
från en spräckt läpp. En annan främmande man, beväpnad inte 
med en påk utan med ett dokument som såg offi ciellt ut, stegade 
fram till Cicero och meddelade att han hade tillstånd att göra 
husrannsakan.
 ”Tillstånd av vem?” Cicero förhöll sig lugn – lugnare än vad jag 
skulle ha varit i hans ställe.
 ”Gaius Verres, propretor på Sicilien, har utfärdat detta till-
stånd i Siracusa den första december.” Han höll upp det framför 
Cicero under ett oförskämt kort ögonblick. ”Jag söker förrädaren 
Sthenius.”
 ”Honom hittar ni inte här.”
 ”Det ankommer på mig att bedöma.”
 ”Och vem är du?”
 ”Timarchides, frigiven av Verres, och jag tänker inte låta mig 
uppehållas medan förrädaren fl yr. Du”, sade han och vände sig till 
den närmaste av sina hantlangare, ”säkrar framsidan. Ni två tar 
baksidan. Ni andra kommer med mig. Vi börjar med arbetsrum-
met, senatorn, ifall ni inte har några invändningar.”
 Inom kort var huset fyllt av ljuden från en pågående husrann-
sakan – stövlar trampande på marmorplattor och golvplank, skrik 
från slavinnor, hårda mansröster, då och då ett brak när någon-
ting slogs omkull och krossades. Timarchides arbetade sig fram 
genom arbetsrummet där han vände upp och ned på olika doku-
mentskrin, medan Cicero stod bredvid dörren och tittade på.
 ”Honom hittar du nog knappast i något av de där”, sade Cicero. 
”Han är inte dvärg.”
 Eftersom mannarna inte hittade något i arbetsrummet drog de 
sig uppför trappan till senatorns spartanska sovrum och klädkam-
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mare. ”En sak kan du vara säker på, Timarchides”, sade Cicero, 
som fortfarande höll sig lugn, men uppenbarligen fi ck allt svårare 
med det när han såg sin säng vältas över ända, ”och det är att 
du och din förman kommer att få betala det här, hundra gånger 
om.”
 ”Din hustru”, sade Timarchides, ”var sover hon?”
 ”Åhå”, sade Cicero dämpat. ”Dit skulle jag faktiskt inte sticka 
mig in, om jag var du.”
 Men Timarchides var upptänd nu. Han hade rest långt utan 
att hitta någonting, och Ciceros uppträdande retade honom. 
Han rusade genom gången, åtföljd av tre underhuggare, vrålade: 
”Sthenius! Vi vet att du är där inne!” och vräkte upp dörren till 
Terentias sovrum. Det åtföljande skriket och den skarpa smäl-
len från hennes hand mot inkräktarens kind genljöd genom hela 
huset. Sedan kom en sådan störtfl od av kraftord, utslungade med 
så överlägset tonfall och så stark röst att Terentias avlägsne anfa-
der – han som hade fört befälet över den romerska slaglinjen mot 
Hannibal ett och ett halvt sekel tidigare vid Cannae – säkerligen 
måste ha satt sig käpprätt upp i sin grav. ”Hon kastade sig över 
den där uslingen som en tigrinna ned från ett träd ”, sade Cicero 
senare. ”Jag tyckte nästan synd om karlen.”
 Timarchides måste ha insett att hans uppdrag hade misslyckats 
och bestämt sig för att rädda äran, för snart drog sig han och 
hans hantlangare nedför trappan, förföljda av Terentia med lilla 
Tullia som hängde henne i kjolarna och ibland viftade med sina 
små knutna nävar precis som sin mor. Vi hörde att Timarchides 
ropade till sina karlar, vi hörde springande fötter och smällen från 
porten, och därefter låg det gamla huset tyst sånär som på ett 
fjärran klagande från en av pigorna.
 ”Och det här”, sade Terentia, drog hårt efter andan och for 
runt mot Cicero med blossande kinder, medan det smala bröstet 
hävde sig våldsamt, ”det här beror på att du tog ställning för den 
där hemske sicilianaren.”
 ”Tyvärr är det nog så, älskling”, sade han sorgset. ”De har 
bestämt sig för skrämma mig så att jag ska dra mig ur.”
 ”Det får du inte låta dem göra.” Hon fattade om hans huvud 
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med bägge händerna, höll det hårt – en åtbörd som ingalunda 
uttryckte ömhet utan lidelse – och stirrade honom rasande i ögo-
nen. ”Du måste krossa dem.”
 Så när vi nästa dag begav oss mot Basilica Porcia hade Cicero 
Quintus på den ena sidan, Lucius på den andra, och bakom honom, 
ståtligt klädd i den romerska husfruns fi nkläder och buren i en 
bärstol hyrd just för detta tillfälle, kom Terentia. Det var första 
gången någonsin som hon hade gjort sig besväret att höra honom 
tala, och jag svär på att han var mer uppskärrad vid tanken på att 
uppträda inför henne än inför tribunerna. En stor svans av kli-
enter slöt upp kring honom när han lämnade huset, och fl er till-
kom under vägen, särskilt sedan vi hade stannat ett stycke ned på 
Argiletum för att hämta upp Sthenius ur hans gömsle. Vi måste 
ha varit minst hundra man som svepte fram över Forum och in 
i tribunernas byggnad. Timarchides följde efter på avstånd med 
sitt byke, men vi var alldeles för många för att han skulle våga ge 
sig på oss, och han visste att om han försökte med något i själva 
basilikan skulle han slitas i stycken.
 De tio tribunerna var bänkade. Fullt hus. Palicanus reste sig 
och läste upp yrkandet – Att denna församling icke anser att för-
ordningen rörande bannlysning från Rom skall tillämpas på Sthenius 
– varpå Cicero steg upp på podiet, vit i ansiktet och spänd av 
sinnesrörelse. Det hände ofta att han blev illamående inför ett 
stort anförande, och det hade han blivit nu: han hade hejdat sig i 
porten och kastat upp i rännstenen. Första delen av hans tal var i 
stort sett densamma som i senaten, förutom att han denna gång 
kunde kalla fram sin klient och peka på honom för att vädja till 
nämndens medkänsla. Och förvisso hade aldrig en fullkomligare 
bild av ett förkrossat offer visats upp för en romersk domstol än 
Sthenius den dagen. Men Ciceros sammanfattande avslutning var 
helt ny, den skilde sig helt från hans vanliga anföranden inför 
en domstol och innebar ett avgörande nytt politiskt ställningsta-
gande. När han väl var framme där, var rädslan borta och orden 
brann.
 ”Mina herrar, det fi nns ett gammalt talesätt bland handlarna i 
Macellum, ’en fi sk ruttnar från huvudet och neråt’, och om något 
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är ruttet i staden Rom – och vem kan tvivla på den saken? – så 
säger jag er rätt ut: det är i huvudet det har börjat. Det har börjat 
högst upp.” Ljudliga bifallsrop och stampningar i golvet. ”Och 
det fi nns bara en sak man kan göra med ett stinkande fi skhuvud, 
det kan handlarna tala om för er, och det är att kapa det – kapa 
det och kasta det!” Mer bifall. ”Men det kommer att behövas 
en kraftig kniv för att skära av det här huvudet, för det är ett 
aristokratiskt huvud, och det vet vi ju alla hur det huvudet är!” 
Skratt. ”Det är genompyrt av fördärvets gift, det är uppsvällt 
av inbilskhet och högmod. Och det kommer att krävas en stark 
hand som för kniven, och det kommer att krävas ett beslutsamt 
sinne, för de här aristokraterna är hårdnackade. Allesammans!” 
Skratt. ”Men den mannen ska komma. Han är inte långt borta. 
Ni ska få tillbaka er makt, det lovar jag, hur hård kampen än blir.” 
Några ljushuvuden började ropa Pompejus namn. Cicero höll upp 
ena handen, med tre fi ngrar utsträckta. ”Det är ni som ska bestå 
det stora provet, ni som ska befi nnas värdiga att föra den kampen. 
Visa mod, mina herrar. Börja redan i dag. Slå till mot maktens 
välde. Släpp min klient fri. Och befria sedan Rom!”
 Senare blygdes Cicero så mycket över detta uppviglande tal 
att han bad mig att förstöra den enda uppteckningen av det, och 
därför måste jag bekänna att jag nu återger det ur minnet. Men 
jag minns det mycket tydligt: kraften i orden, lidelsen i framfö-
randet, upphetsningen hos folkhopen, blinkningen åt Palicanus 
när han steg ned från podiet, Terentia som inte rörde en fena utan 
bara stirrade rätt framför sig då gatans folk runt henne bröt ut i 
handklappningar. Timarchides, som hade stått längst bak, slank 
ut innan bifallsropen tystnade, säkerligen för att i sporrsträck rida 
till Sicilien och redogöra för sin herre vad som hade skett – för 
yrkandet, det behöver jag väl knappast tillägga, bifölls med tio 
röster mot noll, och Sthenius var i säkerhet, så länge som han 
stannade kvar i Rom.
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IV

En annan av Ciceros grundsatser var: om man måste göra något 
misshagligt så kan man lika gärna göra det fullt ut, för i politiken 
har man inget att vinna på att vara ödmjuk. Så fastän han aldrig 
förut hade uttryckt någon åsikt om Pompejus eller tribunerna 
kunde ingendera av dem nu ha en mer hängiven anhängare. Och 
pompejanerna gladde sig givetvis åt att kunna välkomna ett så 
lysande tillskott till sina led.
 Vintern i Rom blev lång och kall, mest av allt för Terentia, 
misstänker jag. Hennes hederskodex krävde att hon stödde sin 
make mot fi enderna som hade kränkt hennes hem. Men efter 
att först ha suttit bland illaluktande fattiglappar och hört Cicero 
racka ned på hennes eget stånd fann hon nu sitt vardagsrum och 
sitt matrum besatta vid alla tider på dygnet av hans nya politiska 
stallbröder: råbarkade karlar norrifrån som talade ful bondska och 
som gärna lade upp fötterna på hennes bord och satt och smidde 
ränker till långt in på natten. Palicanus var deras ledare, och vid 
sitt andra besök i huset i januari hade han med sig en av de nya 
pretorerna, Lucius Afranius, även han senator, från Pompejus 
hemtrakt Picenum. Cicero ansträngde sig alldeles extra för att 
vara till lags, och förr i världen skulle också Terentia ha tyckt att 
det var en ära att få välkomna en pretor i hemmet. Men Afranius 
kom inte från någon anständig familj och hade ingen som helst 
anständig uppfostran. Han hade mage att fråga henne om hon 
gillade att dansa, och när hon förfärad ryggade tillbaka förklarade 
han att han för sin del älskade att dansa mest av allt. Han drog 
upp togan, visade henne benen och frågade uppfordrande om hon 
någonsin hade sett ett par snyggare vader.
 Dessa karlar var Pompejus utsända i Rom, och med dem 
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kom en doft av härläger och uppförandet i ett sådant. De var 
grovhuggna på gränsen till våldsamma, men det kanske de var 
tvungna till, med tanke på allt som de kokade ihop. Palicanus 
dotter Lollia – ett halvslampigt ungt stycke, som inte alls föll 
Terentia i smaken – anslöt sig ibland till mansfolket, för hon var 
gift med Aulus Gabinius, en annan av Pompejus picenska vapen-
dragare, för närvarande i tjänst hos honom i Spanien. Gabinius 
utgjorde förbindelselänken med legionernas befäl, vilka i sin tur 
förmedlade underrättelser om valmannaförbundens – centurier-
nas – trohet. Detta var viktigt att ta med i beräkningen, för, som 
Afranius uttryckte det, det var ingen mening med att tåga hela 
vägen till Rom med en här i avsikt att återupprätta tribunernas 
makt bara för att fi nna att legionerna gladeligen skulle gå över till 
den aristokratiska sidan om de erbjöds en tillräckligt stor muta.
 I slutet av januari lät Gabinius meddela att upprorsmakarnas 
sista fästen Uxama och Calagurris hade intagits och att Pom-
pejus var redo att återvända hem med sina legioner. Cicero hade 
gjort sina insatser bland pedarii i fl era veckor – tagit senatorer åt 
sidan i kammaren medan de väntade på att få komma till tals 
och övertygat dem om att de upproriska slavarna i norr hotade 
deras näringar allt mer. Hans påtryckningar gjorde verkan. När 
frågan kom upp på dagordningen i senaten röstade församling-
en, trots hårdnackat motstånd från aristokraternas och Crassus 
meningsfränder, med mycket liten övervikt för att inte beordra 
Pompejus att upplösa sin spanska styrka, utan föra tillbaka den 
till fäderneslandet för att krossa Spartacus och hans anhängare i 
norr. Från och med nu var konsulsämbetet så gott som hans, och 
den dag då yrkandet bifölls kom Cicero hem med ett leende på 
läpparna. Visst hade han förolämpats av aristokraterna, som nu 
avskydde honom mer än någon annan i Rom, och sittande kon-
sul, den ojämförligt högfärdige Publius Cornelius Lentulus Sura, 
hade till och med låtit bli att känna igen honom när han begärde 
ordet. Men vad gjorde väl det? Han hade vunnit tillträde till den 
store Pompejus innersta krets, och snabbaste vägen att komma 
någonvart i politiken är att tjuta med ulvarna.
 Under alla dessa månader med fullt upp av arbete kom vi 



67

skam till sägandes att försumma Sthenius från Thermae. Han 
infann sig ofta på morgnarna och höll sig i närheten av senatorn 
hela dagen i hopp om att få ett samtal. Han bodde fortfarande 
i Terentias råtthål till lägenhet. Han hade ont om pengar. Han 
kunde inte bege sig utanför stadsmuren, eftersom han bara hade 
rörelsefrihet inom Roms gränser. Han hade inte rakat av sig skäg-
get eller klippt håret eller, av lukten att döma, bytt kläder sedan 
oktober. Han utstrålade … inte vanvett, snarare besatthet, där 
han i all oändlighet skrev sina små lappar som han fumlade med 
och tappade på gatan. 
 Cicero uppfann hela tiden ursäkter för att slippa träffa honom. 
Utan tvivel ansåg han att han redan hade fullgjort sina skyldig-
heter. Men det var inte den enda förklaringen. Sanningen är att 
politiken är en byfåne, den kan bara rikta sin uppmärksamhet på 
en sak åt gången, och stackars Sthenius var gårdagens samtals-
ämne. Det enda folk kunde tala om nu var den kommande kam-
pen mellan Crassus och Pompejus – sicilianarens vedermödor var 
man utled på.
 På senvåren hade Crassus – efter att slutgiltigt ha besegrat Spar-
tacus upproriska huvudstyrka i Italiens klack, avrättat honom 
och tagit sextusen fångar – börjat tåga mot Rom. Strax därpå 
gick Pompejus över Alperna och krossade slavarnas resning i norr. 
Han skickade ett brev till konsulerna, vilket lästes upp i sena-
ten och i vilket han bara erkände Crassus bedrifter i förbifarten 
och i stället förkunnade att det egentligen var han själv som hade 
beseg rat slavarna ”i grunden”. Budskapet till anhängarna kunde 
inte vara tydligare: endast en enda härförare skulle hembära tri-
umfen detta år, och det skulle inte bli Marcus Crassus. Och till 
slut, för att det inte skulle råda några som helst kvardröjande tvi-
vel, meddelade Pompejus i slutet av skrivelsen att även han var på 
väg mot Rom. Inte undra på att Sthenius under detta historiskt 
omvälvande skede glömdes bort fullkomligt.
 Någon gång i maj måste det ha varit, möjligen i början av juni – 
jag minns inte dagen – kom en budbärare till Ciceros hus med ett 
brev. Aningen motvilligt lät han mig ta emot det, men han väg-
rade att gå sin väg förrän han hade fått svar: så löd hans uppdrag, 
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sade han. Trots att han bar vanliga kläder märkte jag att han var 
soldat. Jag gick in med skrivelsen till arbetsrummet och såg hur 
Cicero mörknade när han läste den. Han räckte över brevet till 
mig, och när jag såg de inledande orden – Från Marcus Licinius 
Crassus, Imperator, till Marcus Tullius Cicero: Var hälsad – förstod 
jag varför han rynkade pannan. Inte för att det uttrycktes några 
hot. Det var helt enkelt en inbjudan att sammanträffa med den 
segerrike fältherren nästa morgon på vägen till Rom, i närheten 
av staden Lanuvium, vid artonde milstenen.
 ”Kan jag tacka nej?” frågade Cicero, men han besvarade själv 
frågan: ”Nej, det kan jag inte. Det skulle tolkas som en dödlig 
förolämpning.”
 ”Antagligen kommer han att be om ditt stöd.”
 ”Menar du det?” sade Cicero spetsigt. ”Hur kan du tro något 
sådant?”
 ”Kan du inte erbjuda honom ett visst begränsat stöd, så länge 
det inte strider mot dina förpliktelser gentemot Pompejus?”
 ”Nej. Det är där knuten ligger. Pompejus har gjort det mycket 
klart. Han förväntar sig fullkomlig trohet. Så Crassus kommer 
att fråga ’Är du för mig eller mot mig?’ och då ställs jag inför en 
politikers värsta mardröm: att tvingas ge ett uppriktigt svar.” Han 
suckade. ”Men vi måste givetvis infi nna oss.”
 Vi gav oss av strax efter dagbräckningen, i en tvåhjulig öppen 
vagn, på vilken Ciceros kammartjänare nu fi ck tjänstgöra som 
kusk. Det var den mest underbara tiden på dagen vid den mest 
underbara tiden på året, redan varmt nog för att folk skulle ta 
sig ett bad i dammen invid Capenaporten, men ändå svalt nog 
för att luften skulle verka uppfriskande. Inget av allt vägdamm 
som brukade rivas upp kunde man känna av. Olivträdens blad var 
friska, blänkande gröna. Till och med gravarna som ligger där så 
tätt vid kanten av Via Appia lyste angenämt ljusa i solskenets för-
sta stunder. I vanliga fall brukade Cicero peka ut ett eller annat 
monument för mig och hålla en föreläsning om det. Men den här 
morgonen var hans vanliga goda lynne som bortblåst. Han var för 
upptagen av att tänka på Crassus.
 ”Han äger halva Rom – gravarna här också, det skulle inte för-
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våna mig. En hel släkt skulle ju gå att packa in i en enda av dem! 
Varför inte? Crassus skulle göra det! Har du sett honom i full 
verksamhet någon gång? Säg att han får höra att en eldsvåda hål-
ler på att sprida sig i en viss stadsdel: då skickar han ut en hoper 
slavar till alla lägenheter och erbjuder sig att köpa ut ägarna för 
en spottstyver. När de arma satarna har sagt ja skickar han dit en 
skock till med vattenkärror för att släcka! Det är bara ett av hans 
tjuvknep. Vet du vad Sicinnus kallar honom – då ska du också 
komma ihåg att Sicinnus inte fruktar någon? Han kallar Crassus 
’den farligaste tjuren i hjorden’.”
 Han lät hakan sjunka mot bröstet och teg tills vi hade farit 
förbi åttonde milstenen och var långt ute på landsbygden, inte 
långt från Bovillae. Då fäste han min uppmärksamhet på något 
märkligt: soldater höll vakt över vad som såg ut som små bräd-
gårdar. Vi hade redan sett fyra fem stycken, regelbundet utlagda 
med en halvmils avstånd emellan, och ju längre vi åkte desto 
livligare tedde sig verksamheten – man hamrade, sågade, grävde. 
Det var Cicero som så småningom gav svaret. Legionärerna satte 
upp kors. Kort därefter mötte vi en kolonn ur Crassus fotfolk som 
kom trampande mot oss på väg mot Rom, och vi blev tvungna att 
väja långt ut på vägrenen för att släppa förbi dem. Bakom dem 
syntes en lång rad fångar som stapplade fram, hundratals fångar, 
besegrade upproriska slavar med armarna bundna på ryggen – en 
fasaväckande, utmärglad och grå spökhär, på väg mot det öde 
som vi hade sett förberedas för dem, men som de antagligen var 
okunniga om. Vår kusk muttrade en besvärjelse mot ondska och 
snärtade till med piskan över hästarnas länder så att vi ryckte 
igång. Omkring en mil längre fram började avrättningarna: små 
klungor på bägge sidor av vägen, där fångarna spikades upp på 
korsen. Jag försöker att inte minnas det, men ibland återkom-
mer det i mina drömmar, av någon anledning särskilt hur korsen 
med sina fastnaglade, skrikande offer restes av soldater som drog 
i repen, hur varje träpåle med en dov duns rasade ned i det djupa 
hål som hade grävts åt den. Det minns jag, och jag minns det 
ögonblick då vi for över ett åskrön och såg en lång rak gata med 
kors som sträckte sig mil efter mil, skimrande i förmiddagshet-
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tan, där luften verkade skälva av de döendes jämmer, fl ugornas 
surr och de kretsande kråkornas skrin.
 ”Det var alltså därför han släpade ut mig från Rom”, muttrade 
Cicero rasande, ”för att skrämma mig genom att visa upp de här 
arma stackarna.” Han hade blivit likblek, för han tålde inte lidande 
och död, inte ens när det handlade om djur, och därför försökte 
han undvika skådespelen. Jag antar att det också förklarar hans 
motvilja mot allt som hade med soldatlivet att skaffa. Han hade 
bara gjort minsta möjliga vapentjänst i sin ungdom, och han var 
helt oförmögen att svinga ett svärd eller kasta ett spjut – under 
hela sitt yrkesliv fi ck han stå ut med förolämpningen att gå under 
benämningen ”fanfl ykting”.
 Vid artonde milstenen hittade vi Crassus huvudstyrka, i ett 
läger invid vägen omgivet av vallgrav och bålverk, i den dammiga 
lukt av svett och läder som alltid vidlåder en här i fält. Fanor 
fl addrade över infartsporten, där Crassus son Publius, då en rask 
ung krigare, väntade på att få visa Cicero till fältherrens tält. Ett 
par andra senatorer höll just på att avlägsna sig när vi kom, och 
plötsligt stod Crassus där själv i tältöppningen, lätt att omedel-
bart känna igen – ”Mångubben”, som hans män kallade honom 
för hans kala huvuds skull – klädd i befälhavarens purpurröda 
mantel, trots hettan. Han var älskvärdheten själv, medan han tog 
farväl av sina tidigare besökare, önskade dem en trygg hemfärd 
och lika hjärtligt hälsade oss – till och med mig: han skakade min 
hand lika varmt som om jag själv vore en senator och inte en slav 
som under andra omständigheter kunde ha hängt vrålande på ett 
av hans kors. Och när jag ser tillbaka på det och försöker bestäm-
ma vad det var hos honom som gjorde honom så avväpnande, 
så var det hans obegränsade, avspända vänlighet: man visste att 
den aldrig skulle svika eller bli mindre, även om han alldeles nyss 
hade bestämt sig för att man skulle avrättas. Cicero hade sagt att 
han var värd minst tvåhundra miljoner sestertier, men Crassus 
hade lika lätt för att språka med vem det vara månde som en 
bonde som står där lutad mot en grind, och hans tält var – liksom 
hans hus i Rom – enkelt och anspråkslöst.
 Han visade oss in – även mig, det yrkade han på – och ursäk-
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tade sig för den ohyggliga synen utmed Via Appia, men han hade 
ansett det nödvändigt. Han föreföll särskilt stolt över den beräk-
ningskonst som hade gett honom möjlighet att korsfästa sextusen 
män på en sträcka av trehundrafemtio mil – från slagfältet där 
han hade segrat ända till Roms portar, utan ”våldsamheter”, som 
han uttryckte det. Det betydde sjutton korsfästa för varje mil, 
vilket betydde hundrasjutton dubbelsteg mellan varje kors – han 
var en riktig sifferkarl – och det gällde att inte skapa skräck och 
oro bland fångarna, annars skulle man snart stå mitt uppe i ytter-
ligare ett fältslag. Så efter varje mil – ibland efter två eller tre, 
sträckan skiftade för att inte väcka misstankar – fi ck ett lämp-
ligt antal återinfångade slavar stanna upp vid vägkanten medan 
resten av tåget fortsatte, och inte förrän deras olycksbröder var 
utom synhåll inleddes avrättningarna. På det sättet hade arbe-
tet utförts med minsta möjliga uppståndelse och största möjliga 
avskräckande verkan – Via Appia var republikens mest befarna 
landsväg.
 ”Jag tvivlar på att så värst många slavar i framtiden kommer 
att uppresa sig mot Rom när de får höra om det här”, log Cras-
sus. ”Skulle du göra det?” sade han till mig, och när jag bestämt 
förnekade det nöp han mig i kinden och rufsade om mig i håret. 
Beröringen gav mig gåshud. ”Har du lust att sälja honom?” frå-
gade han Cicero. ”Jag gillar honom. Jag ger dig bra betalt. Vad 
sägs om …” Han nämnde ett belopp som var minst tio gånger mer 
än jag var värd, och under ett fasansfullt ögonblick trodde jag att 
anbudet skulle antas och att jag skulle mista min plats i Ciceros 
liv – en förvisning som jag aldrig hade stått ut med.
 ”Jag säljer honom inte – inte till något pris”, sade Cicero. Resan 
hade gjort honom upprörd, rösten var hes. ”Och för att undvika 
alla missförstånd, imperator, tror jag att jag omgående bör tala 
om för dig att jag har lovat den store Pompejus mitt stöd.”
 ”Den vadå Pompejus?” svarade Crassus spefullt. ”Den store 
Pompejus? Hur stor då?”
 ”Det vill jag helst inte svara på”, sade Cicero. ”All olycka börjar 
med jämförelse.” Och trots all sin bepansrade välvilja ryggade till 
och med Crassus tillbaka en aning vid den anmärkningen.
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 Det fi nns vissa politiker som inte tål att vistas i samma rum, 
även om de begriper att det skulle vara bra för dem bägge om 
de försökte komma omsams, och det stod snart klart för mig att 
Cicero och Crassus var två sådana herrar. Det är detta som stoi-
kerna inte begriper när de hävdar att förnuft snarare än känslor 
bör komma i första rummet människor emellan. Jag är rädd att 
det förhåller sig tvärtom och alltid kommer att göra det, även 
– kanske särskilt – i politikens värld, som påstås vara så kyligt 
beräknande. Och om inte förnuftet kan styra inom politiken, vad 
kan vi då hoppas på i andra sammanhang? Crassus hade kallat 
till sig Cicero för att vinna hans vänskap. Cicero hade kommit 
till honom, fast besluten att förbli i Crassus gunst. Men ingen av 
dem kunde riktigt dölja sin avsky för den andre, och mötet blev 
en riktig olycka. 
 ”Låt oss komma till saken”, sade Crassus sedan han hade bjudit 
Cicero att sitta ned. Han tog av sig manteln och räckte den till 
sonen, varpå han satte sig på divanen. ”Två saker skulle jag vilja 
be dig om, Cicero. Först att du stöder mig i valet till konsul. Jag 
är fyrtiofyra år, så jag har gott och väl åldern inne, och jag tycker 
att det här borde bli mitt år. Och sedan önskar jag en triumf. 
För bägge dessa saker är jag villig att betala det du anser vara 
marknadspriset, vilket det än är. I vanliga fall yrkar jag ju, som 
du väl vet, på ensamrätt, men med tanke på dina redan beslutade 
åtaganden får jag väl lov att nöja mig med hälften av dig. Och 
halva Cicero”, tillade han med en lätt bugning, ”är värd dubbelt 
så mycket som de fl esta män i sin helhet.”
 ”Det är smickrande, imperator”, svarade Cicero, som underför-
stått knyckte på nacken åt undermeningen i smickret. ”Jag tackar. 
Min slav kan alltså inte köpas, men jag kan det – är det vad det 
handlar om? Du kanske vill låta mig få tänka över saken.” 
 ”Vad fi nns det att tänka på? Varje medborgare har två röster i 
konsulsvalet. Ge en åt mig och en åt vem du vill. Bara se till att 
alla dina vänner gör detsamma. Tala om för dem att Crassus ald-
rig glömmer dem som gör honom en tjänst. Eller dem som inte 
gör det, för den delen.”
 ”Jag måste nog fortfarande tänka över saken, är jag rädd.”
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 Skymten av en skugga drog över Crassus ansikte, som en gädda 
i klart vatten. ”Och min triumf?”
 ”För egen del anser jag obetingat att du har gjort dig förtjänt 
av den äran. Men som du vet kräver en triumf att den militära 
insatsen har utvidgat rikets gränser. Senaten har gått igenom fall i 
det förfl utna, och det räcker tydligen inte med att bara återerövra 
områden som tidigare har förlorats. Så när Fulvius vann tillbaka 
Capua sedan staden hade avfallit till Hannibal beviljades han inte 
någon triumf.” Cicero förklarade allt detta med vad som verkade 
vara uppriktigt beklagande.
 ”Men det där är väl bisaker, som det går att sätta sig över? Om 
Pompejus kan bli konsul utan att uppfylla något av de grundläg-
gande kraven, varför kan jag då inte åtminstone få en triumf? 
Jag vet att du inte känner till svårigheterna med att leda en här, 
eller ens” – munlädret var välsmort – ”att tjänstgöra i en, men du 
måste väl hålla med om att jag har uppfyllt alla andra krav: jag 
har nedgjort femtusen man i strid, kämpat under gynnsamma 
fågelförebud, hälsats som imperator av legionerna, återställt fre-
den i Roms lydriken och dragit tillbaka mina styrkor? Om någon 
med infl ytande, som du, skulle framlägga ett yrkande i senaten 
skulle han få veta att jag kan vara mycket frikostig.”
 Det uppstod en lång tystnad, och jag undrade hur Cicero skulle 
klara sig ur det här. ”Där har du din triumf, imperator!” sade han 
plötsligt och pekade bort mot Via Appia. ”Där fi nns monumentet 
över den du är! För så länge romarna har röst att tala med kom-
mer de att minnas namnet Crassus, mannen som lät korsfästa 
sextusen slavar på trehundrafemtio mil, med etthundrasjutton 
dubbelsteg mellan korsen. Ingen av våra andra stora härförare 
skulle någonsin göra något sådant. Scipio Africanus, Pompejus, 
Lucullus …” Han viftade föraktfullt bort dem. ”Ingen av dem 
skulle ens ha kommit att tänka på det.”
 Cicero lutade sig tillbaka och log mot Crassus. Denne log 
tillbaka. Tiden gick. Jag kände att jag började svettas. Det blev 
liksom en tävling att se vems leende som först skulle stelna. Så 
småningom reste sig Crassus och sträckte ut handen mot Cicero. 
”Hjärtligt tack för att du kom, min unge vän”, sade han.
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När senaten samlades några dagar senare för att besluta om 
hedersbetygelser röstade Cicero med fl ertalet, som inte ville 
bevilja Crassus en triumf. Spartacus besegrare fi ck nöja sig med 
en ovation, en i alla hänseenden sämre belöning. Han skulle inte 
få göra sitt intåg i staden på en vagn dragen av fyra hästar, utan 
gå till fots; de brukliga hornstötarna skulle ersättas av fl öjtdrillar; 
i stället för den brukliga lagerkransen skulle han endast tillåtas 
bära myrten. ”Om karlen har någon heder i kroppen säger han 
nej”, sade Cicero. Jag behöver väl knappast tillägga att Crassus 
snabbt lät meddela att han tackade ja.
 När förhandlingarna kom in på hedersbetygelser för Pompejus 
fann Afranius på en listig utväg. Han utnyttjade sin ställning som 
pretor till att tidigt ställa sig upp och förklara att Pompejus i 
ödmjuk tacksamhet skulle godta det som senaten ville bevilja 
honom: han skulle tåga upp med tiotusen man utanför stads-
muren påföljande dag, och han hoppades att själv kunna tacka 
så många senatorer som möjligt. Tiotusen man? Efter det var till 
och med aristokraterna ovilliga att snäsa av Spaniens erövrare 
inför menigheten, och konsulerna fi ck genom enhälligt röstnings-
beslut i uppdrag att så snart som möjligt uppvakta Pompejus och 
erbjuda honom en full triumf.
 Nästa morgon klädde sig Cicero ännu mer omsorgsfullt än van-
ligt och överlade med Quintus och Lucius om rätt ståndpunkt att 
inta i samtalen med Pompejus. Han beslöt sig för våga och vinna. 
Nästa år skulle han fylla trettiosex, och således bli valbar som 
romersk edil: fyra stycken valdes varje år. Åliggandena i ämbe-
tet – att underhålla allmänna byggnader och upprätthålla allmän 
lag och ordning, anordna olika festligheter, utfärda tillstånd för 
handel och så vidare – var användbara medel för att säkerställa 
sitt politiska stöd. Man kom överens om att det var detta han 
skulle be om: Pompejus stöd i valet till edil. ”Jag tror att jag har 
förtjänat det”, menade Cicero.
 Sedan den saken var avklarad slöt vi upp i folkhopen som sökte 
sig västerut mot Marsfältet, där Pompejus tänkte göra halt med 
sina legioner, enligt vad ryktet sade. (Det var, åtminstone på 
den tiden, olagligt att äga militärt imperium inom Roms helgade 
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murar, så därför var både Crassus och Pompejus tvungna att driva 
sitt spel utanför stadens portar, om de ville behålla befälet över 
sina styrkor.) Alla ville gärna beskåda den store, eftersom den 
romerske Alexander, som Pompejus anhängare kallade ledaren, 
hade varit borta på fälttåg i nästan sju år. Somliga undrade hur 
mycket han hade förändrats; andra – till vilka jag hörde – hade 
aldrig sett honom överhuvudtaget. Cicero hade redan hört av 
Palicanus att Pompejus tänkte inrätta sig i Villa Publica, styres-
männens gästbostad intill valområdet, och det var dit vi var på 
väg – Cicero, Quintus, Lucius och jag.
 Området var omgärdat av dubbla led soldater, och när vi väl 
hade kämpat oss fram genom folkhopen till muren kring egendo-
men släpptes ingen in utan tillstånd. Cicero blev ytterst harmsen 
över att ingen av vakterna ens hade hört talas om honom, och det 
var tur för oss att Palicanus i det ögonblicket råkade komma förbi 
i närheten av porten: han kunde skicka efter sin svärson, legion-
befälhavaren Gabinius, som kunde tala för oss. När vi väl hade 
fått komma in upptäckte vi att halva Roms befattningshavare 
redan fanns där och strosade runt i de skuggsvala pelargångarna, 
surrande av nyfi kenhet när de nu befann sig så nära makten – 
”Som getingar runt honungskrukan”, med Ciceros ord.
 ”Den store Pompejus kom mitt i natten”, upplyste Palicanus 
och tillade luftigt: ”Konsulerna är hos honom nu.” Han lovade 
att komma tillbaka med fl er upplysningar så snart han hade fått 
några, och sedan försvann han självbelåtet in i huset mellan vak-
terna.
 Flera timmar gick, under vilka vi inte såg skymten av Palicanus. 
I stället kunde vi se budbärare rusa in och ut, såg utsvultna hur 
mat bars in, såg konsulerna lämna byggnaden och sedan de äldre 
statsmännen Catulus och Isauricus komma. Väntande senatorer, 
som visste att Cicero var lidelsefull anhängare av Pompejus, och 
trodde att han tillhörde dennes inre kretsar, kom gång på gång 
fram till honom och frågade vad som egentligen hände. ”Allt i 
sinom tid”, svarade han, ”allt i sinom tid.” Så småningom måste 
han väl ha funnit det svaret pinsamt, för han skickade iväg mig 
att hämta en pall, och när jag kom tillbaka ställde han upp den 
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mot en kolonn, lutade sig tillbaka och slöt ögonen. Sent på efter-
middagen kom Hortensius. Han klämde sig fram mellan de nyfi -
ket stirrande människor som hölls tillbaka av soldaterna, och 
släpptes genast in i huset. När han strax följdes av de tre bröderna 
Metellus var det till och med för Cicero omöjligt att låtsas att det 
inte handlade om en förödmjukelse. Quintus sändes iväg för att 
vidarebefordra det skvaller han kunde snappa upp utanför senats-
byggnaden, allt medan Cicero vankade av och an i pelargångarna 
och för tjugonde gången befallde mig att försöka få fatt på Palica-
nus eller Afranius eller Gabinius – vem som helst som kunde ge 
honom tillträde till mötet där inne.
 Jag stannade kvar i trängseln kring porten, ställde mig på tå 
och försökte se ut över alla huvuden. En budbärare kom ut och 
lämnade för ett ögonblick porten på glänt, och jag fi ck en hastig 
skymt av vitmantlade skepnader, som skrattade och pratade kring 
bord med dokument utspridda på den tjocka marmorskivan. Men 
så fångades min uppmärksamhet av liv och rörelse ute på gatan. 
Jag hörde ropen ”Hell, imperator!”, bifall och jubel; så sköts por-
ten upp och Crassus kom in, omgiven av livvakter. Han tog av sig 
hjälmen med fjäderbuske och räckte den till en av sina liktorer, 
torkade sig i pannan och såg sig omkring. Blicken föll på Cicero. 
Crassus nickade kort och gav honom ännu ett av sina oskrymtade 
leenden, i vilket han härmade en enkel man, och detta var, vill 
jag påstå, ett av de få tillfällen då Cicero ställdes helt mållös. Så 
svepte Crassus sin purpurröda mantel omkring sig – ganska så 
storståtligt, det måste medges – och stegade in i Villa Publica, 
medan Cicero dunsade ned på sin pall.
 Gång efter annan har jag kunnat iaktta denna märkliga sida av 
makten: när man är kroppsligen närmast den vet man ofta minst 
om vad som verkligen händer. Så har jag ibland sett hur senatorer 
har tvingats gå ut ur senatsbyggnaden och skicka sina slavar till 
grönsaksmarknaden för att få reda på vad som pågår i den stad 
som de sägs styra. Eller också har jag fått höra om fältherrar som 
omgivna av tromän och sändebud har tvingats sänka sig till att 
fråga förbivandrande fåraherdar om den senaste utvecklingen på 
slagfältet. Det var detta som den eftermiddagen drabbade Cicero, 
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som satt mindre än tjugo fot från det rum där Rom styckades upp 
som en stekt höna men som var tvungen att delges nyheterna om 
det som hade beslutats av Quintus, som hade fått höra det av en 
ämbetsman på Forum, som hade hört det av en skrivare i senaten.
 ”Det är illa”, sade Quintus, fastän det redan syntes på hans 
ansiktsuttryck. ”Pompejus blir konsul, tribunerna får sina rättig-
heter tillbaka och aristokraterna motsätter sig inte detta. Men i 
gengäld – lyssna nu – i gengäld kommer Hortensius och Quintus 
Metellus att bli konsuler året därpå, med Pompejus fulla stöd, 
medan Lucius Metellus kommer att ersätta Verres som ståthål-
lare på Sicilien. Och till sist ska Crassus – Crassus! – styra som 
konsul tillsammans med Pompejus, och båda deras härar ska 
hemförlovas samma dag som de tillträder ämbetet.”
 ”Men jag skulle ju ha varit med där inne”, sade Cicero och stir-
rade bestört på huset. ”Jag skulle ju ha varit med där inne!”
 ”Marcus”, sade hans bror sorgset och lade handen på hans axel, 
”ingen av dem ville att du skulle vara det.”
 Cicero såg bedövad ut inför denna fullkomliga omsvängning 
– han själv lämnad utanför, motståndarna belönade, Crassus upp-
höjd till konsul – men så skakade han handen av axeln och gick 
ilsket bort mot porten. Och hans bana kunde kanske ha slutat 
där, på grund av ett svärd svingat av en av Pompejus vakter, för 
jag tror att Cicero i sin förtvivlan var fast besluten att tvinga sig in 
till förhandlingsbordet och kräva att få det som tillkom honom. 
Men det var för sent. Stormännen, som nu hade träffat sitt avtal, 
var redan på väg ut; deras fotfolk fnattade framför dem och vak-
terna spratt upp i givakt när de mäktiga gick förbi. Crassus var 
den förste som kom ut och sedan, ur skuggorna, följde Pompejus, 
som genast kändes igen, inte bara på utstrålningen av makt – 
luften omkring honom verkade nästan spraka när han rörde sig 
– utan också på ansiktsdragen. Han hade ett brett ansikte med 
höga kindben och tjockt, vågigt hår, som stod upp över pannan 
som stäven på ett fartyg. Ett ansikte fullt av tyngd och besluts-
förhet, och med kropp därtill: breda axlar och kraftig bröstkorg 
– bål som en brottare. Jag förstod varför han i yngre dagar, redan 
berömd för sin hänsynslöshet, kallades Slaktarpojken.
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 Där gick de nu, Mångubben och Slaktarpojken, och alla kunde 
se att de varken talade med varandra eller ens såg på varandra på 
väg mot porten som slogs upp när de närmade sig. En svans av 
senatorer, som märkte vad som var i görningen, hängde på, och 
vi sveptes med av strömmen, liksom bars ut från Villa Publica 
rätt in i vad som kändes som en ogenomtränglig mur av larm och 
hetta. Det måste ha varit tjugotusen människor som hade samlats 
på Marsfältet den eftermiddagen, och alla vrålade ut sitt bifall. 
Soldaterna hade öppnat en smal gång och stod i armkrok med 
fötterna kanande i dammet där de höll tillbaka hopen. Gången 
var bara bred nog för att Pompejus och Crassus skulle kunna gå 
sida vid sida, men deras ansiktsuttryck och eventuella menings-
utbyte kunde jag inte urskilja, eftersom vi befann oss så långt bak 
i tåget. Sakta tog de sig fram mot podiet, där ämbetsmännen bru-
kar stå på rad under valen. Pompejus var den förste som hävde sig 
upp, vilket framkallade en ny våg av handklappningar, av vilken 
han njöt en stund, medan han vände sitt breda, leende ansikte än 
hit, än dit, som en katt som lapar solsken. Sedan sträckte han ned 
handen och hivade upp Crassus. Vid denna uppvisning i enighet 
mellan de bägge välkända motståndarna lät folket höra ytterliga-
re ett vrål, som upprepades än högre när Pompejus grep Crassus 
hand och höjde den över huvudet.
 ”Vidrigt”, sade Cicero. Han var tvungen att ropa mig i örat för 
att göra sig hörd. ”Konsulatet utkrävt och uppgivet inför dragna 
vapen. Vad vi bevittnar är början till slutet för republiken, Tiro, 
sanna mina ord.” Men jag kunde inte låta bli att tänka att om han 
hade suttit i det där mötet och hjälpt till att stampa fram dessa 
parhästar skulle han nu hylla det som ett snilledrag inom stats-
konsten.
 Pompejus vinkade åt folkhopen för att äska tystnad och bör-
jade sedan tala med en stämma hämtad från vapenövningsfältet: 
”Roms folk! Senatens ledare har i sin välvilja erbjudit mig en tri-
umf, och det gläder mig att kunna ta emot den. De har också 
meddelat mig att jag blir valbar till konsulsvärdigheten, och det 
gläder mig att kunna tacka ja också till det. Det enda som kan 
skänka mig ännu större glädje är att min gamle vän Marcus Lici-
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nius Crassus kommer att bli min ämbetsbroder.” Han avslutade 
med att lova att han följande år skulle låta ge en rad skådespel 
tillägnade Herkules, som hyllning till sina segrar i Spanien.
 Stora ord, visst, men han utsade dem alldeles för hastigt och 
glömde att göra det nödvändiga uppehållet efter varje mening, 
vilket innebar att de få som lyckades uppfatta orden inte fi ck 
något tillfälle att upprepa dem för de bakomvarande som inte 
hade gjort det. Jag tvivlar på att mer än ett par hundra i den väl-
diga folksamlingen visste vad han hade sagt, men de jublade i alla 
fall, och de jublade ännu mer när Crassus omedelbart och illslugt 
överglänste honom.
 ”Jag vill skänka”, sade han, med den erfarne talarens dånande 
stämma, ”samtidigt med Pompejus skådespel – ja, på samma dag 
som Pompejus skådespel – en tiondel av min förmögenhet – en 
tiondel av hela min förmögenhet – till utspisning av Roms befolk-
ning – alltså svara för fri utspisning av var och en av er, i tre måna-
der – och anordna en stor festmåltid på gatorna – en festmåltid för 
var och en av er medborgare – en festmåltid till ära för Herkules!”
 Folkskocken förlorade förståndet av glädje, än en gång. ”Den 
skurken”, sade Cicero. ”En tiondel av hans förmögenhet är lika 
med en muta på tjugo miljoner! Men titta bara vad han får för 
den. Ser du hur han förvandlar sin svaga ställning till en stark? 
Jag slår vad om att du inte förväntade dig det”, ropade han till 
Palicanus, som kämpade sig fram mot oss från podiet. ”Han har 
lyckats framställa sig som Pompejus jämlike. Du skulle aldrig ha 
låtit honom ställa upp.”
 ”Kom och träffa vår imperator”, manade Palicanus. ”Han vill 
själv tacka dig.” Jag kunde se att Cicero tvekade, men Palicanus 
envisades och ryckte honom i ärmen, och jag antar att Cicero 
tyckte att något av dagen borde räddas.
 ”Tänker han hålla tal?” ropade Cicero, medan vi följde efter 
Palicanus bort mot podiet.
 ”Han håller inga egentliga tal”, svarade Palicanus över axeln. 
”Inte ännu i alla fall.”
 ”Det är ett misstag. Folk väntar sig att han ska säga någonting.”
 ”Då får de väl bli besvikna.”
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 ”Vilket slöseri”, muttrade Cicero äcklad till mig. ”Hur mycket 
skulle jag inte ge för att få en lyssnarskara som den här! Hur ofta 
ser man så många väljare på ett och samma ställe?”
 Men Pompejus hade inte stor erfarenhet av att tala inför folk, 
och dessutom var han van vid att föra befäl över folk, inte vädja 
till dem. Med en sista hälsning till massan gick han ned från tri-
bunen. Crassus gjorde detsamma och handklappningarna dog 
långsamt ut. En påtaglig känsla av att slutet hade blivit snöpligt 
infann sig: folk stod kvar där och undrade vad de skulle göra här-
näst. ”Vilket slöseri”, upprepade Cicero. ”Jag skulle ha gett dem 
stor underhållning.”
 Bakom tribunen fanns ett litet inhägnat område, där ämbets-
männen brukade vänta innan de besteg den för att förrätta valet 
på valdagen. Palicanus ledde oss dit, förbi vakterna, och här dök 
Pompejus själv upp efter en kort stund. En ung svart slav räckte 
honom en handduk och han började torka svetten ur ansiktet och 
nacken. Ett tiotal senatorer väntade på att få hälsa på honom, och 
Palicanus föste in Cicero mitt i ledet och drog sig sedan undan 
tillsammans med Quintus, Lucius och mig för att titta på. Pom-
pejus vandrade längs ledet och skakade hand med var och en av 
senatorerna, med Afranius tätt bakom som talade om vem som 
var vem. ”Trevligt att råkas”, sade Pompejus. ”Trevligt att råkas. 
Trevligt att råkas.” När han kom närmare kunde jag ta mig en 
närmare titt på honom. Han hade ett ädelt ansikte, inte tu tal om 
den saken, men det fanns också en obehaglig fåfänga i de köttiga 
dragen, och hans storvulna, överlägsna beteende underströk bara 
hans leda över att träffa alla dessa vanliga, sorgliga medborgare. 
Han nådde mycket snabbt fram till Cicero.
 ”Det här är Marcus Cicero, imperator”, sade Afranius.
 ”Trevligt att råkas.”
 Han tänkte gå vidare, men Afranius tog honom vid armbågen 
och viskade: ”Cicero anses vara en av Roms främsta advokater 
och har varit till stor nytta för oss i senaten.”
 ”Har han? Jaså, jaha – fortsätt på den vägen.”
 ”Det ska jag”, sade Cicero hastigt, ”för nästa år hoppas jag på 
att bli edil.”
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 ”Edil?” Pompejus fnyste vid blotta tanken. ”Nej, nej, det tror 
jag inte. Jag har andra tankar vad gäller ediler. Men vi kan säkert 
alltid hitta användning för en klok lagkarl.”
 Och med de orden fortsatte han – ”Trevligt att råkas … Trev-
ligt att råkas …” – och där stod Cicero, stirrade stint rakt framför 
sig och svalde hårt.
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V

Den kvällen – för första och sista gången under alla mina år i 
hans tjänst – drack Cicero för mycket. Jag kunde höra att han 
munhöggs med Terentia under middagen – inte något av deras 
vanliga rapptungade och iskallt artiga samtal, utan ett storgräl 
som genljöd genom hela det lilla huset. Hon angrep hans dum-
het att överhuvudtaget lita på en så uppenbart ohederlig samling: 
picenare allihop, inte ens riktiga romare! ”Men du är ju inte hel-
ler någon riktig romare!” – en hänsyftning på Ciceros enkla, lant-
liga bakgrund och något som ofelbart fi ck honom att resa ragg. 
Illavarslande nog hörde jag inte vad han svarade – han sade det så 
lågmält och elakt – men vilka orden än kan ha varit måste de ha 
varit förödande, eftersom Terentia, som inte var någon lättsårad 
kvinna, gråtande rusade ut och försvann upp på övervåningen.
 Jag fann det bäst att låta honom vara helt ensam. Men en timme 
senare hörde jag ett brak, och när jag gick dit in stod Cicero där, 
aningen rund under fötterna, och betraktade en krossad tallrik. 
Han hade vinfl äckar på tunikan. ”Jag mår inte alls bra”, sade 
han.
 Jag hjälpte honom upp på rummet genom att lägga hans ena 
arm runt min axel – inte så lätt som det låter, för han var tyngre 
än jag –, lade honom på sängen och lossade hans skoremmar. 
”Skilsmässa”, muttrade han ned i kudden, ”det är lösningen, 
Tiro … skilsmässa, och ifall jag måste lämna senaten för att det 
kostar för mycket – vad gör det? Ingen skulle sakna mig. Han var 
bara ’ett nytt löfte’ till, ett av dem som inte höll. Oj, oj, oj!” Jag 
lyckades hinna fram med pottan alldeles innan han kräktes. Han 
satt med sänkt huvud och talade ned till sina uppkastningar. ”Vi 
ska resa till Aten, min gode man, och bo hos Atticus och läsa fi lo-
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sofi  och ingen här kommer att sakna oss …” De sista orden blan-
dades ihop i ett långt, självömkande sludder, slirande stavelser 
och väsljud som inget av mina snabbskriftstecken skulle kunna 
återge. Jag ställde nattkärlet bredvid honom, blåste ut lampan 
och hörde honom snarka redan innan jag hann till dörren. Jag 
erkänner att det var med tungt hjärta som jag gick och lade mig 
den kvällen.
 Ändå väcktes jag nästa morgon i samma gamla vanliga stund 
före gryningen av ljuden när han utförde sina övningar – litet 
långsammare än vanligt kanske, men ändå förfärande tidigt, för 
det var mitt i högsommaren, och han kunde knappast ha fått 
mer än ett par timmars sömn. Men sådan var han. Misslyckanden 
underblåste bara hans äregirighet. Varje gång han förödmjukades 
– som advokat i unga år när kroppen svek, eller när han återkom 
från Sicilien, eller som nu, efter att ha kränkts av Pompejus – lade 
sig elden inom honom under en tid, men bara för att fl amma 
upp igen ännu starkare. ”Ihärdighet är vad det handlar om”, sade 
han alltid, ”inte snille, när man vill upp på de högsta höjderna. 
Rom är fullt av okända snillen. Det är bara ihärdighet som ger en 
människa möjlighet att komma någonstans här i världen.” Och 
därför fi ck jag alltså höra honom förbereda sig för ännu en dag av 
kamp på Roms Forum, och jag kände hur huset föll in i sin gamla 
invanda lunk igen.
 Jag klädde på mig. Jag tände lamporna. Jag sade åt portvakten 
att låsa upp porten. Jag gick igenom dagens besök. Sedan gick 
jag in i Ciceros arbetsrum och gav honom förteckningen över 
klienter. Ingen av oss nämnde – vare sig då eller i framtiden – det 
som hade hänt kvällen innan, och det bidrog säkert till att föra 
oss ännu närmare varandra. Visst var han aningen grön i ansiktet, 
och han var tvungen att kisa för att kunna läsa namnen, men för 
övrigt var han sitt vanliga jag. ”Sthenius”, stönade han, när han 
fi ck se vem som väntade i tablinum, som alltid. ”Gudarna vare oss 
nådiga!”
 ”Han är inte ensam”, varnade jag. ”Han har två sicilianare till i 
sällskap.”
 ”Menar du att han håller på att mångdubblas?” Han hostade 



84

för att klara strupen. ”Jaha. Vi tar in honom först, så är vi av med 
honom en gång för alla.”
 Som i något slags underlig, återkommande dröm som man inte 
kan vakna upp ur fann jag mig återigen föra Sthenius från Ther-
mae till Cicero. Sina följeslagare föreställde han som Heraclius 
från Siracusa och Epicrates från Bidis. Bägge var gamlingar, lik-
som han med mörk sorgdräkt, oklippt hår och skägg.
 ”Hör här, Sthenius”, sade Cicero strängt, när han hade skakat 
hand med de tre bistra männen, ”det kan inte fortsätta så här.”
 Men Sthenius befann sig i det undersamma, fjärran land dit ljud 
från yttervärlden sällan förmår tränga: nämligen rättshaveristens 
rike. ”Jag är dig mycket förbunden, senatorn. Först och främst kan 
du, nu när jag har fått tag på domstolshandlingen från Siracusa”, 
sade han och drog upp ett papyrusark ur sin läderväska och stack 
det i händerna på Cicero, ”se vad det odjuret har sysslat med. Det 
här skrevs före utslaget i tribunalen. Och det här”, sade han och 
gav honom ännu ett dokument, ”är det som skrevs efteråt.”
 Med en suck höll Cicero upp de bägge dokumenten invid var-
andra och kisade mot dem. ”Och vad ska det här föreställa? Det 
här är ett dokument som visar att du har stått inför rätta anklagad 
för förräderi, och där ser jag att du var närvarande vid förhand-
lingarna. Men det är struntprat, som vi vet. Och här” – han drog 
ut på det när han insåg vad det betydde – ”här står det att du inte 
var närvarande.” Han tittade upp och hans skumma blick började 
klarna. ”Verres har alltså låtit förfalska handlingarna från sin egen 
domstol, och sedan förfalskar han sin egen förfalskning?”
 ”Just det!” utropade Sthenius. ”När han insåg att du hade kal-
lat fram mig inför tribunerna, och att hela Rom visste att jag 
knappast kunde ha varit i Siracusa den första december, var han 
tvungen att vederlägga beviset för sin lögn. Men det ursprungliga 
dokumentet var ju redan på väg till mig.”
 ”Jaha ja”, sade Cicero och fortsatte att granska papyrusarket, 
”han kanske är oroligare än vi trodde. Och här står det också att 
du hade en försvarare i rätten den dagen: ’Gaius Claudius, son till 
Gaius Claudius, av Palatinska ätten.’ Du är lyckligt lottad, som 
har ett eget romerskt ombud. Vem är det?”
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 ”Verres syssloman.”
 Cicero mönstrade Sthenius några ögonblick. ”Vad har du mer i 
väskan?” undrade han.
 Då kom allt fram, vräktes ut över arbetsrummets golv den 
varma sommarmorgonen: brev, namn, brottstycken ur allmänna 
handlingar, nedklottrade anteckningar om skvaller och rykten – 
sju månaders arbete av tre heligt vredgade och förtvivlade män, 
där det framgick att även Heraclius och Epicrates hade svindlats 
på sin egendom av Verres, den ene till ett värde av sextiotusen 
sestertier, den andre trettio. I bägge fallen hade Verres utnyttjat 
sin ställning till att dikta ihop falska anklagelser och framtvinga 
olagliga domslut. Bägge hade blivit bestulna ungefär vid samma 
tid som Sthenius. Bägge hade ända till dess varit framstående 
medborgare. Bägge hade blivit tvungna att utblottade fl y från ön 
och söka sin tillfl ykt till Rom. När de hört att Sthenius fått fram-
träda inför tribunerna hade de letat rätt på honom och föreslagit 
att de skulle samarbeta.
 ”Som offer var de maktlösa var för sig”, sade Cicero många år 
senare, när han mindes fallet, ”men när de gjorde gemensam sak 
upptäckte de att de hade olycksbröder över hela ön: från Ther-
mae i norr till Bidis i söder och Siracusa i öster. De här tre var 
män som var försiktigt lagda, kloka tack vare sina erfarenheter 
och kunniga genom uppfostran och utbildning. Deras landsmän 
berättade alla hemligheter om sina lidanden för dem, men det 
skulle de aldrig ha gjort för en romersk senator.”
 Utåt sett framstod Cicero fortfarande som den kylige lagkarlen. 
Men medan solen steg och jag blåste ut lamporna, och medan han 
tog upp och läste det ena dokumentet efter det andra, märkte jag 
hur spänningen tilltog inom honom. Här fanns en edlig försäkran 
från Dio från Halaesa, av vilken Verres först hade begärt en muta 
på tiotusen för att han skulle slippa fällas i domstolen, sedan 
stulit alla hans hästar, väggbonader, guld- och silvertallrikar. Här 
fanns skriftliga vittnesmål från präster vars tempel hade plund-
rats – en brons-Apollo av bildhuggaren Myron, med påskrift i 
silver, en gåva från Scipio halvtannat århundrade tidigare, hade 
förts bort från Aesculapiustemplet i Agrigentum; en bildstod 
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föreställande Ceres från Catina, liksom en Nikebild från Henna; 
Junos uråldriga tempel i Melita hade brandskattats. Här fanns 
redogörelser från lantmän i Herbita och Agyrium, som hade 
hotats med prygel till döds om de inte betalade beskydd till Ver-
res knektar. Här berättades om den arme Sopater från Tyndaris, 
som greps mitt i vintern av Verres liktorer och fjättrades naken 
vid en ryttarstod fullt synlig för hela samhället, tills han och 
de andra medborgarna gick med på att överlämna en värdefull 
brons som föreställde Merkurius och som var stadens egendom, 
där den stod uppställd på idrottsplatsen. ”Det är inte en provins 
som Verres styr över där nere”, mumlade Cicero förundrad, ”det 
är en inpiskad förbrytarstat.” Utöver detta tillkom ett tiotal lika 
sorgliga redogörelser.
 De tre sicilianarna lät mig bunta ihop dokumenten och låsa in 
dem i senatorns skattkista. ”Det är livsviktigt att inget av det här 
kommer ut”, sade Cicero åt dem. ”Fortsätt för allt i världen att 
samla in vittnesmål och vittnen, men gör det i hemlighet. Ver-
res har begagnat sig av våld och hot många gånger förut, och ni 
kan vara övertygade om att han kommer att göra det igen för att 
skydda sig. Vi måste ta den skurken med överrumpling.”
 ”Betyder det att du kommer att hjälpa oss?” frågade Sthenius, 
nästan utan att våga hoppas.
 Cicero såg på honom men svarade inte.

När senatorn senare den dagen kom hem från domstolen ville 
han försonas med sin hustru. Han skickade ned unge Sositheus 
till den gamla blomstermarknaden framför Portunustemplet på 
Forum Boarium för att köpa ett fång väldoftande sommarblom-
mor. Dem gav han sedan till lilla Tullia och meddelade henne 
högtidligt att han hade ett mycket viktigt uppdrag åt henne. 
Hon skulle gå in med dem till sin mor och säga att de var från 
en enkel beundrare från landsbygden. (”Kan du säga det, Tul-
liola? En enkel beundrare från landsbygden.”) Hon försvann, syn-
nerligen uppfylld av sin egen betydelse, in i Terentias rum, och 
blommorna måste ha gjort sin åsyftade verkan, för när divanerna 
samma kväll – på uttrycklig befallning från Cicero – bars upp på 
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taket och familjen åt middag under sommarens stjärnhimmel, så 
intog blomsterfånget hedersplatsen mitt på bordet.
 Jag vet det här därför att Cicero vid måltidens slut helt oväntat 
lät skicka efter mig. Det var stilla, inte en vindpust rörde vaxljusens 
lågor, och den romerska nattens ljud nere i dalen smälte samman 
med blomdoften i den varma juniluften – klanger av musik, röster, 
nattväktarnas rop i Argiletum, fjärran skall från lösa vakthundar i 
området kring Kapitolinska triaden. Lucius och Quintus skrattade 
fortfarande åt ett av Ciceros skämt, och inte ens Terentia kunde 
riktigt dölja sin förtjusning när hon snärtade med servetten mot 
honom och sade att nu fi ck det räcka, tackar mjukast. (Pomponia 
var lyckligtvis bortrest på besök hos sin bror i Aten.)
 ”Aha”, sade Cicero och såg sig omkring, ”här har vi nu Tiro, 
den störste statsmannen av oss alla, vilket betyder att jag nu kan 
komma med mitt lilla tillkännagivande. Jag tyckte att han borde 
vara närvarande så att också han fi ck höra det. Jag har beslutat att 
ställa upp i valet till edil.”
 ”Den var bra!” sade Quintus, som trodde att även detta var 
en av Ciceros lustigheter. Så tystnade hans skratt och han sade 
förbryllat: ”Men det var väl inte roligt.”
 ”Det blir det ifall jag vinner.”
 ”Men du kan ju inte vinna. Du hörde väl vad Pompejus sade. 
Han vill inte att du ska ställa upp.”
 ”Det är inte Pompejus som bestämmer vem som ska ställa upp. 
Vi är fria medborgare och fria att träffa våra egna val. Jag väljer 
att försöka bli vald till edil.”
 ”Det är ingen mening med att ställa upp och förlora. Det är 
sådant fåfängt hjältemod som Lucius här tror på.”
 ”Då skålar vi för det fåfänga hjältemodet”, sade Lucius och 
höjde sitt glas.
 ”Men vi kan inte vinna om Pompejus är emot”, framhärdade 
Quintus. ”Och vad är det för mening med att göra Pompejus till 
sin fi ende?”
 Det var Terentia som svarade: ”Efter det som hände i går är det 
väl bättre att fråga: ’Vad är det för mening med att bli vän med 
Pompejus?’ ”
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 ”Terentia har rätt”, sade Cicero. ”Jag lärde mig en läxa i går. Låt 
oss säga att jag väntar ett år eller två, lyssnar på vartenda ord från 
Pompejus och springer ärenden åt honom för att kanske på det 
viset vinna hans gunst. Vi har alla sett sådana män i senaten – hur 
de åldras medan de väntar på att halva löften ska uppfyllas. Det 
fräter sönder dem. Och innan de vet ordet av är deras tillfälle 
borta och de har inget kvar att förhandla med. Jag skulle hellre 
överge politiken i detta nu än låta det hända mig. Om man vill 
vinna makt fi nns det ett ögonblick när man måste gripa den. Nu 
är mitt ögonblick här.”
 ”Men hur ska det göras?”
 ”Genom att få Gaius Verres åtalad för utpressning.”
 Där kom det alltså. Jag hade vetat det sedan i ottan, och det 
är jag säker på att han också hade, men han hade velat dra ut 
på det – prova att klä sig i beslutet, så att säga, och se hur det 
passade. Och det klädde honom mycket bra. Jag hade aldrig sett 
honom mer beslutsam. Han såg ut som en människa som kände 
sig uppfylld av historiens kraft. Ingen sade något.
 ”Gaska upp er!” sade han med ett leende. ”Varför denna sor-
gesamma uppsyn? Än har jag inte förlorat! Och jag tror inte att 
jag ska förlora heller. Jag fi ck besök av sicilianarna i morse. De 
har samlat en förintande samling bevis mot Verres – eller hur, 
Tiro? Vi har allt under lås och regel där nere. Och sedan, när 
vi har vunnit, tänk er: Jag besegrar Hortensius inför domstol, 
och det kommer att döda allt det här struntpratet om den ’näst 
bästa advokaten’ en gång för alla. Jag får samma ämbete som den 
som jag har fått fälld. Det är den rättighet som av hävd ges en 
åklagare som har vunnit ett mål, och det betyder att jag genast 
blir pretor – sedan slipper jag studsa upp och ned och hoppas på 
att bli uppropad där nere på bänkarna längst bak i senaten. Och 
jag framträder så tydligt i det romerska folkets åsyn att jag utan 
tvivel blir vald till edil. Men det bästa av allt är att det är jag själv 
som gör det – jag, Cicero – och det utan att bli skyldig någon 
några tjänster, minst av allt den store Pompejus.”
 ”Men om vi förlorar då?” sade Quintus, som till slut fi ck mål i 
mun. ”Vi är ju försvarare. Vi åtalar aldrig. Du har själv sagt det, 
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hundratals gånger: försvarare vinner vänner, åklagare skaffar sig 
bara fi ender. Om du inte får Verres fälld fi nns det stora möjlighe-
ter att han i sinom tid blir vald till konsul. Då kommer han inte 
att ge dig en lugn stund förrän du är krossad.”
 ”Det är riktigt”, medgav Cicero. ”Om man ska döda ett vild-
djur är det bäst att göra det i första stöten. Men fattar ni verkli-
gen inte vad det handlar om? På det här sättet kan jag vinna allt 
– ställning, ära, ryktbarhet, makt, oberoende, trogna klienter i 
Rom och på Sicilien. Vägen mot att bli konsul ligger vidöppen.”
 Det här var första gången jag hade hört honom nämna sitt 
stora mål, och det var ett mått på hans förnyade självförtroende 
att han äntligen kände sig säker nog att uttala ordet. Konsul. För 
varje man inom det offentliga livet var det ämbetet det yttersta 
beviset för upphöjelse. Själva tideräkningen på alla dokument 
och grundstenar byggde på namnen på sittande konsuler. Det var 
det närmaste man kunde komma odödligheten, näst efter him-
len. Hur många dagar och nätter måste han inte ha tänkt på det, 
drömt om det, burit det intill sitt hjärta, ända sedan sina år som 
tafatt pojke? Ibland är det oklokt att avslöja sina mål alltför tidigt 
– att i förtid utsätta dem för världens löje och misstro kan krossa 
dem innan de ens riktigt har hunnit födas. Men ibland blir det 
tvärtom: utsäger man något kan det plötsligt verka möjligt, ja till 
och med troligt. Så var det den kvällen. När Cicero yttrade ordet 
”konsul” ställde han upp det på fast mark, likt en fana som vi 
alla kunde beundra. Och vi kunde skymta den lysande, stjärnbe-
strödda framtiden genom hans ögon, och vi såg att han hade rätt: 
om han besegrade Verres kunde han lyckas, han kunde – med 
Fortunas hjälp – lyfta sig hela vägen upp till toppen.

Det var mycket arbete som skulle uträttas under de följande 
månaderna, och som vanligt ankom det på mig att utföra en stor 
del av det. Till att börja med upprättade jag en stor översikt över 
de röstberättigade i valet till edil. På den tiden var det samtliga 
romerska medborgare, uppdelade på trettiofem stammar. Cicero 
själv hörde till stammen Cornelia, Servius till Lemonia, Pom-
pejus till Clustumina, Verres till Romilia och så vidare. Väljaren 
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avgav sin röst på Marsfältet som medlem av stammen, och utfal-
let lästes sedan upp av valförrättarna. De fyra kandidater som 
fi ck fl est stammars röster förklarades som segrare.
 Denna ordning gynnade Cicero på fl era sätt. För det första räk-
nades – till skillnad från vad som var fallet i valen till pretorer och 
konsuler – varje röst lika, oavsett den röstandes förmögenhet, och 
eftersom Cicero hade sitt starkaste stöd bland köpmän och den 
fattiga befolkningen skulle aristokraterna få det svårare att mäta 
sig med honom. För det andra var valarbetet ganska lätt: varje 
stam hade sina egna samlingsplatser överallt i Rom, byggnader 
stora nog för uppträdanden eller festmåltider. Jag granskade våra 
dokument bakåt i tiden och gjorde en förteckning över alla som 
Cicero hade hjälpt eller försvarat under de senaste sex åren, upp-
ställd efter vederbörandes stamtillhörighet. Dessa män ombads 
därpå att se till att senatorn hädanefter inbjöds att tala varje gång 
stammen samlades. Märkligt hur många tjänster som ska lönas 
med gentjänster efter sex års oavlåtlig verksamhet som sakförare 
och rådgivare. Ciceros valrörelse var snart fullt uppbokad, och 
hans arbetsdag blev ännu längre. När domstolarna och senaten 
hade avslutat förhandlingarna för dagen skyndade han hem, tog 
ett hastigt bad och bytte kläder, varpå han störtade ut igen för 
att hålla ett av sina eldande tal. Hans slagord var ”Rättvisa och 
reformer”.
 Quintus ledde som vanligt valarbetet, medan Lucius anförtrod-
des att förbereda målet mot Verres. Ståthållaren skulle återvända 
från Sicilien i slutet av året, och han skulle – i samma ögonblick 
som han kom innanför Roms murar – mista sitt imperium, och 
därmed sin rätt att slippa åtal. Cicero var fast besluten att slå 
till vid första bästa tillfälle, och om möjligt förhindra att Verres 
hann skaffa undan bevis eller skrämma vittnen till tystnad. Av 
det skälet – för att inte väcka misstankar – upphörde sicilianarnas 
besök i huset, och Lucius blev förbindelselänk mellan Cicero och 
hans klienter, som han mötte i hemlighet på olika ställen runt 
om i staden. Det var så jag fi ck lära känna Lucius närmare, och 
ju mer jag träffade honom desto bättre tyckte jag om honom. 
Han var i många avseenden lik Cicero. Han var nästan lika gam-
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mal, snabbtänkt och rolig, en begåvad fi losof. De hade växt upp 
tillsammans i Arpinum, gått i skola tillsammans i Rom och rest 
tillsammans i Österlandet. Men det fanns en stor skillad mellan 
dem: Lucius hade inga som helst världsliga strävanden. Han levde 
ensam i ett litet hus fullt av böcker och gjorde inget annat på 
dagarna än läste och tänkte – något högst vådligt för en man och 
något som enligt min erfarenhet ofelbart leder till dålig mage och 
dystert sinnelag. Men konstigt nog ville han, trots sin benägenhet 
för enstöringsliv, så småningom gärna lämna sitt arbetsrum varje 
dag, och han var så rasande över Verres ondska att hans nit att få 
honom dragen inför domstol snart övergick till och med Ciceros. 
”Vi ska nog kunna göra en lagkarl av dig också”, anmärkte Cicero 
beundrande, när Lucius hade skaffat fram ännu en samling avslö-
jande vittnesmål.
 Mot slutet av december inträffade en händelse som slutligen 
knöt ihop – och det dramatiskt – alla dessa trådar i Ciceros liv. En 
mörk morgon slog jag upp porten och fann att först i den vanliga 
raden väntande stod den man som vi nyligen hade sett i tribuner-
nas basilika, där han talade för sin farfarsfars kolonn – Marcus 
Porcius Cato. Han var ensam, utan någon slav som passade upp 
på honom, och han såg ut att ha sovit på gatan hela natten. (Det 
kanske han förresten hade gjort också, när jag tänker närmare 
efter, även om han ju för det mesta såg rätt tilltufsad ut – som en 
helig man eller en mystiker – så det var svårt att avgöra.) Givetvis 
blev Cicero förbryllad över att en man av så förnäm härkomst 
skulle dyka upp på hans tröskel, för hur annorlunda han än tedde 
sig tillhörde Cato den innersta kretsen av den gamla republikans-
ka aristokratin och var genom blodsband och ingifte nära för-
bunden med alla ur släkterna Servilius, Lepidius och Aemilius. 
Ja, Cicero blev så belåten över att få en så högättad besökare att 
han själv gick ut i tablinum för att välkomna honom och visa in 
honom i arbetsrummet. Det var detta slags klient han länge hade 
drömt om att en morgon få upp i trålen.
 Jag slog mig ned i en vrå för att anteckna, och unge Cato, som 
inte var mycket för småprat, kom omedelbart till saken. Han 
behövde en god sakförare, sade han, och han gillade hur Cicero 
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hade klarat sig inför tribunerna, för det var något oerhört när en 
man som Verres tyckte sig stå över hävdvunnen rätt. Kort sagt, 
Cato var förlovad med sin kvinnliga släkting Aemilia Lepida, en 
förtjusande fl icka på arton vårar, vars unga liv redan var märkt 
av stor sorg. Tretton år gammal hade hon skamligen övergetts av 
sin fästman, den högdragne unge aristokraten Scipio Nasica. När 
hon var fjorton hade hennes mor dött. När hon var femton hen-
nes far. Och vid sexton hennes bror, så att hon nu hade blivit helt 
ensam i tillvaron.
 ”Stackars fl icka”, sade Cicero. ”Hon måste alltså vara dotter till 
Aemilius Lepidus Livianus, som var konsul för sex år sedan? Han 
var väl bror till din framlidna mor Livia?” (I likhet med många 
talesmän för folket ägde Cicero förbluffande goda kunskaper om 
aristokratin.)
 ”Det stämmer.”
 ”Då får jag lyckönska dig, Cato, till ett synnerligen gott fram-
tida gifte. Med blodet från de tre släkterna i ådrorna, och nu 
när alla hennes närmaste är döda, måste hon vara Roms rikaste 
arvtagerska.”
 ”Det är hon”, sade Cato. ”Och det är det som är knuten. Scipio 
Nasica, hennes före detta fästman, har nyss kommit tillbaka från 
Spanien efter att ha kämpat i hären under Pompejus, den så kal-
lade store Pompejus. Han har fått veta hur förmögen hon har 
blivit, när nu hennes far och hennes bror är borta, och han har 
förklarat att hon är hans.”
 ”Men det ska väl unga fröken själv bestämma?”
 ”Visst ska hon det”, sade Cato. ”Hon har bestämt sig för 
honom.”
 ”Aha”, sade Cicero och lutade sig tillbaka i stolen, ”i så fall får 
du det nog svårt. Om hon blev föräldralös vid femton måste en 
förmyndare ha utsetts. Du kan ju alltid tala med honom. Han har 
kanske möjlighet att avlysa äktenskapet. Vem är det?”
 ”Det är jag.”
 ”Du? Är du förmyndare för kvinnan som du vill gifta dig 
med?”
 ”Ja. Jag är hennes närmaste manlige släkting.”
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 Cicero lutade hakan i handen och granskade sin nye klient in 
spe – håret på ända; bara, smutsiga fötter, tunikan som inte hade 
bytts på veckor. ”Vad vill du att jag ska göra?”
 ”Jag vill att du ska stämma Scipio, Lepida också om så krävs, 
för att sätta stopp för alltihop.”
 ”Den här stämningen … är det i egenskap av sviken friare eller 
fl ickans förmyndare?”
 ”Vilket som.” Cato ryckte på axlarna. ”Bäggedera.”
 Cicero kliade sig på örat. ”Min erfarenhet av unga kvinnor”, 
sade han försiktigt, ”är lika begränsad som min tro på lag och 
rätt är obegränsad. Men till och med jag, Cato, till och med jag 
måste säga att jag tvivlar på att bästa vägen till ett kvinnohjärta 
går genom att stämma henne inför rätta.”
 ”Ett kvinnohjärta?” upprepade Cato. ”Vad har ett kvinnohjärta 
överhuvudtaget med det här att göra? Det här är en fråga om 
principer.”
 Och pengar, kunde man ha tillagt, om han hade varit någon 
annan. Men Cato åtnjöt de verkligt förmögnas allra dyrbaraste 
förmån: att inte behöva bry sig om pengar. Han hade ärvt mycket, 
och han gav ut av det utan att ens märka det. Ja, det var principen 
som alltid drev Cato – den osläckliga lusten att aldrig åsidosätta 
principen.
 ”Vi måste ta upp saken som förskingring”, sade Cicero, ”och 
stämma för brutet äktenskapslöfte. Vi måste kunna bevisa att 
det fanns ett tidigare avtal mellan dig och fröken Lepida, och att 
hon därför har bedragit dig och ljugit för dig. Vi behöver kunna 
bevisa att Scipio var en girig skojare och bedragare. Jag skulle bli 
tvungen att ta upp bägge två i vittnesbåset och slita dem i bitar.”
 ”Gör det då”, sade Cato och blicken gnistrade till.
 ”Och till slut skulle vi förmodligen ändå förlora, för det fi nns 
inget som ledamöterna av domstolens nämnd älskar så högt som 
blint älskande, det skulle i så fall vara föräldralösa barn – och hon 
är bägge delarna – och du skulle bli till åtlöje för hela Rom.”
 ”Vad bryr jag mig om vad folk säger?” sade Cato föraktfullt. 
 ”Och även om vi vinner … du kan ju tänka dig. Det kanske 
slutar med att du får släpa Lepida under skrik och gråt från dom-
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stolen genom Roms gator och hem till de nyblivna makarnas hus. 
Det skulle bli årets största skandal.”
 ”Så lågt har vi alltså sjunkit?” sade Cato bittert. ”Att en ärlig 
människa måste ge sig så att skurken får triumfera? Ska det före-
ställa romersk rättvisa?” Han for upp. ”Jag behöver ett ombud 
med ett lejons styrka, och om jag inte kan hitta någon som hjälper 
mig, så ska jag sanna mina ord driva åtalet själv.”
 ”Sätt dig ned, Cato”, sade Cicero milt, och när Cato inte rörde 
sig upprepade han: ”Sitt ned, Cato, så ska jag säga dig något om 
lagen.” Cato tvekade, rynkade pannan och satte sig sedan, men 
bara på yttersta kanten av sitsen, så att han kunde hoppa upp igen 
vid minsta antydan om att han borde ändra övertygelse. ”Om du 
tillåter, ett råd från en man som är tio år äldre än du. Du får 
inte bara rusa på hela tiden. Mycket ofta dras aldrig de bästa och 
viktigaste fallen inför domstol. I mina ögon ser det här ut att vara 
ett sådant fall. Låt mig se vad jag kan göra.”
 ”Och om du misslyckas?”
 ”Då kan du gå vidare hur du vill.”
 Sedan han hade lämnat oss sade Cicero till mig: ”Den där unge 
mannen försöker hitta tillfällen att pröva sina principer lika ivrigt 
som en fyllkaja vill ställa till bråk på krogen.” Ändå hade Cato 
gått med på att för hans räkning låta Cicero sätta sig i förbindelse 
med Scipio, och jag märkte att Cicero uppskattade möjligheten att 
komma aristokratin inpå livet. Det fanns bokstavligen ingen i Rom 
med ädlare anor än Quintus Caecilius Metellus Pius Cornelius Sci-
pio Nasica – Nasica betyder ”spetsnäsa”, och den satte han tveklöst 
i vädret – för han var inte bara oäkta son till en Scipio, utan även 
adoptivson till Metellus Pius, ätten Metellus överhuvud. Far och 
adoptivson hade helt nyligen återkommit från Spanien och vistades 
nu på Pius ofantliga lantegendom vid Tibur. De förväntades dra in i 
staden den tjugonionde december, ridande bakom Pompejus i den-
nes triumf. Cicero beslöt sig för att ordna ett möte den trettionde.
 Den tjugonionde inföll enligt kalendern, och vilken dag det 
blev – Rom hade inte fått bevittna ett sådant skådespel sedan 
Sullas dagar. Där jag stod vid Triumfporten och väntade, såg det 
ut som om samtliga invånare i Rom hade mött upp för att kanta 
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vägen. Först genom porten från Marsfältet kom senaten, man-
grant, bland dem Cicero, vandrande till fots med konsuler och 
andra ämbetsmän i spetsen. Så kom hornblåsarna som lät höra 
sina stötar. Därpå vagnarna och bärstolarna med byte från krigen 
i Spanien – guld och silver, mynt och tackor, vapen, målningar, 
vaser, bohag, ädla stenar och väggbonader – samt avbilder i trä 
av de städer som Pompejus hade erövrat och plundrat, med stort 
skrivna namn, liksom namnen på alla berömda män som han 
hade dödat i strid. Därefter kom de grova, tröga, vita tjurarna 
som skulle offras, med förgyllda horn behängda med band och 
blomsterkransar, pådrivna av prästerna. Sedan framlunkande ele-
fanter – ätten Metellus vapendjur – och krängande oxkärror med 
burar fulla av spanska alpernas vilddjur som rasande röt och slet 
i sina galler. Så de besegrade upprorsmännens vapensköldar och 
fälttecken, och sedan fångarna själva – Sertorius och Pepernas 
kuvade anhängare hasande fram i kedjor. Sedan de förbundna län-
dernas kronor och hyllningsgåvor, burna av sändebud för ett tjog 
av dem. Därefter imperatorns tolv liktorer, med sina spöknippen 
och yxor omvirade med lager. Och så till sist, till dånande bifall 
från den mäktiga folkhopen, kom de fyra vita hästarna framför 
imperatorns vagn travande genom porten, och där stod Pompejus 
själv i den bukiga, ädelstensprydda triumfvagnen. Han bar guld-
stickad mantel över blommönstrad tunika. I högra handen höll 
han en lagergren, i den vänstra en spira. På huvudet en krans av 
delfi sk lager, och hans ståtliga ansikte och kraftfulla kropp hade 
bemålats med röd blymönja, för denna dag var han i sanning Jupi-
ter förkroppsligad. Bredvid honom stod hans åttaårige son, den 
guldlockige Gnaeus, bakom honom en slav som viskade i hans öra 
att han var dödlig och att allt detta skulle skatta åt förgängelsen. 
På en svart stridshäst bakom vagnen kom gamle Metellus Pius, 
med förbundet ben, efter en skada från slagfältet. Intill honom 
red Scipio, hans adoptivson – en ståtlig ung man på tjugofyra år: 
inte undra på att Lepida föredrog honom framför Cato, tänkte 
jag – och därefter legionernas befälhavare, bland dem Aulus 
Gabinius, åtföljda av alla riddare och ädlingar, vars pansar glänste 
i decembersolen. Och slutligen Pompejus fotfolk, legioner i full 
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tågordning, tusen och åter tusen solsvedda krigsmän, och dånet 
från deras klampande stövlar verkade få själva jorden att darra, 
medan de med dånande stämma ropade ”Io Triumphe!” och upp-
stämde hyllningssånger till gudarna och oanständiga sånger om 
sin högste befälhavare, något som de av gammal hävd tilläts göra 
i denna stund, hans ärones stund.
 Det tog halva förmiddagen innan alla hade tågat förbi, på vind-
lande gator bort mot Forum, där Pompejus gick uppför Capito-
liums trappa och förrättade offer framför Jupitertemplet samti-
digt som hans högst uppsatta fångar sänktes ned i fängelsehålor-
nas djup och ströps – för vad kunde passa bättre än att den dag 
som utgjorde slutet på erövrarens vapenmakt också innebar slutet 
på de underkuvades liv? Jag kunde höra de avlägsna bifallsropen 
inne i staden men besparade mig åsynen av skådespelet; i stäl-
let höll jag mig kvar kring triumfporten tillsammans med folk-
skocken, som var på väg att upplösas, för att få se Crassus dra in 
med sin ovation. Han gjorde så gott han kunde, där han vandrade 
fram med sina söner vid sin sida, men trots hans underlydandes 
försök att piska upp stämningen var det ett ömkligt skådespel 
efter Pompejus storståtliga, bländande tåg. Jag är säker på att han 
harmades bitterligen, där han letade sig fram mellan hästskit och 
elefantskit som hans konsulsbroder hade lämnat efter sig. Han 
hade inte ens särskilt många fångar att visa upp, stackaren, efter-
som de fl esta ju hade slaktats längs Via Appia.
 Följande dag gav sig Cicero iväg mot Scipios hus, med mig i 
släptåg, bärande på ett dokumentskrin – ett av hans bästa knep 
för att försöka injaga skräck i motståndarsidan. Vi hade ju inga 
bevis, så jag hade bara fyllt skrinet med gamla bilagor. Scipios 
bostad låg vid Via Sacra, med utsökta köpställen längs gatan, 
även om det förstås inte handlade om vanliga handelsbodar, utan 
om dyra guldsmeder, som höll sina varor bakom smidda galler. 
Vi var väntade: Cicero hade skickat bud att han avsåg att komma 
på besök, och vi visades genast in i Scipios atrium av en betjänt 
i hushållets färger. Atriet har kallats ett av Roms underverk, och 
det var det sannerligen, även på den tiden. Scipio kunde räkna 
sina anor minst elva släktled tillbaka, av vilka nio hade fram-
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bringat konsuler. Murarna kring oss var fyllda av vaxansikten 
föreställande ”Scipiones”, somliga sekelgamla och gulnade av rök 
och smuts (senare skulle Scipios adoption av Pius tillföra ytterli-
gare sex konsulsansikten att trängas i atriet). De luktade av den 
lätta, torra blandning av damm och rökelse som för mig är lika 
med doften av forntid. Cicero gick runt och läste namnen. Det 
äldsta var trehundratjugofem år gammalt. Men givetvis var det 
Scipio Africanus, Hannibals besegrare, som fängslade honom 
mest, och han tillbringade en lång stund böjd över vaxbilden. Ett 
ädelt, känsligt ansikte – slätt, rynkfritt, förandligat, mer en bild 
av en själ än av en människas kött och blod. ”Givetvis anklagad 
av vår nuvarande klients farfarsfar”, sade Cicero när han rätade på 
ryggen. ”Ätten Cato har motsatserna i blodet.”
 Betjänten återvände, och vi följde honom hela vägen in i tabli-
num. Där låg unge Scipio utsträckt på en soffa omgiven av en hel 
hoper dyrbara ting – bildstoder, uråldriga föremål, gamla värdesa-
ker, mattrullar och det ena med det andra. Det såg ut som en ös-
terländsk härskares gravkammare. Han reste sig inte när Cicero 
steg in (en förolämpning mot en senator), inte heller bjöd han 
honom att sitta, utan frågade bara släpigt vad han hade för ären-
de. Cicero redogjorde för det, artigt men bestämt, och upplyste 
honom om att Cato hade lagen helt på sin sida, eftersom han både 
var ringförlovad med den unga kvinnan och därtill hennes förmyn-
dare. Cicero gjorde en åtbörd mot dokumentskrinet, vilket jag höll 
framför mig som en uppassare håller en bricka, och redogjorde för 
tidigare utslag i liknande fall, varpå han sammanfattningsvis sade 
att Cato var fast besluten att väcka talan i förskingringsdomstolen, 
samt att han skulle lägga in ett yrkande obsignandi gratia, vilket 
skulle förhindra fl ickan att upprätta ytterligare förbindelser med 
någon eller några av avgörande betydelse för målet. Det fanns bara 
ett säkert sätt att undvika denna förödmjukelse, och det var att 
Scipio genast uppgav sina avsikter att ingå äktenskap.
 ”Han är en riktig blådåre, eller hur?” sade Scipio lättjefullt och 
lutade sig tillbaka på soffan med händerna bakom huvudet och 
log upp mot det målade taket.
 ”Är det vad du har att svara mig?” frågade Cicero.



98

 ”Nej”, sade Scipio, ”det här är vad jag har att svara dig. Lepi-
da!” Och fram steg en försynt ung kvinna, som tydligen hade 
stått bakom en skärm och lyssnat, och gick behagfullt fram och 
ställde sig invid soffan. Hon smög in sin hand i Scipios. ”Detta är 
min hustru. Vi vigdes i går kväll. Det du ser runt omkring oss är 
bröllopsgåvorna från våra vänner. Den store Pompejus kom raka 
vägen från offren på Capitolium för att vara vårt vittne.”
 ”Jupiter själv kunde ha varit vittne”, svarade Cicero, ”men det 
skulle ändå inte räcka för att göra giftermålet lagligt.” Men jag 
kunde se på hans axlar, som sjönk ned en aning, att kämpaglöden 
i honom hade falnat. De rättslärde säger ju att besittning utgör 
nio tiondelar av lagen, och Scipio var inte bara i besittning av sin 
nya hustru, utan ägde uppenbarligen också hennes oförbehåll-
samma medgivande. ”Jaha”, sade Cicero och betraktade gåvorna 
runt omkring sig, ”då får jag, om än inte min klient, lyckönska er 
bägge två. Min bröllopsgåva till er kanske borde bli att övertala 
Cato att inse sanningen.”
 ”Det skulle vara den mest sällsynta gåva som tänkas kan”, sade 
Scipio.
 ”Han är en god man innerst inne”, sade Lepida. ”Hälsa honom 
så gott och säg att jag hoppas att vi ska kunna försonas en dag.”
 ”Självfallet”, sade Cicero med en ridderlig bugning, och han 
skulle just vända sig om och gå när han plötsligt hejdade sig. ”Men 
vilket vackert konstverk! Mycket vackert!”
 Det var en bronsbildstod av en naken Apollo, kanske i halv 
naturlig storlek, som spelade lyra – en underbar gestaltning av 
behagfull manlighet, hejdad mitt i dansen, med varje hår på 
huvudet och sträng på instrumentet utsökt arbetad. På ena låret 
syntes bildhuggarens namn: Myron.
 ”Jaså, den där”, sade Scipio fullkomligt obesvärat, ”den skänk-
tes visst till något tempel av min frejdade förfader, Scipio Africa-
nus. Hur så? Känner du till den?”
 ”Om jag inte tar miste, så kommer den från Aesculapius helge-
dom i Agrigentum.”
 ”Så var det ja”, sade Scipio. ”På Sicilien. Verres fi ck den av präs-
terna där och skänkte den till mig i går kväll.”
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Det var på det sättet som Cicero fi ck veta att Gaius Verres var till-
baka i Rom och redan lät sin ruttenhet genomsyra staden. ”Den 
skurken!” utropade Cicero på väg nedför kullen. Han öppnade 
och knöt händerna i vanmäktig vrede. ”Skurk, skurk, skurk!” Han 
hade goda skäl att vara upprörd, för om Verres hade skänkt en 
Myron till unge Scipio kunde man anta att Hortensius, bröderna 
Metellus och alla andra framstående anhängare till honom i sena-
ten skulle ha fått ännu dyrbarare mutor – och det var just bland 
sådana män som ledamöterna av domstolens nämnd skulle utses 
vid en kommande rättegång. Ytterligare ett slag var upptäckten 
att Pompejus hade bevistat samma bröllopsfest som Verres och 
de främsta aristokraterna. Pompejus hade alltid haft starka band 
till Sicilien – som ung härförare hade han återställt ordningen på 
ön och hade till och med bott en natt i Sthenius hus. Av honom 
hade Cicero väntat sig om inte stöd – den läxan hade han lärt – 
så åtminstone beskedlig opartiskhet. Nu insåg han plötsligt en 
skrämmande möjlighet: om han drev åtalet vidare skulle alla 
mäktiga läger i Rom kunna enas mot honom.
 Men nu hade vi inte tid att begrunda vad detta kunde leda 
till. Cato hade yrkat på att omedelbart få höra vad Cicero hade 
åstadkommit vid mötet, och han inväntade honom i sin halvsys-
ter Servilias hus, också det på Via Sacra, bara några portar från 
Scipios bostad. När vi steg in kom tre fl ickor – säkert ingen över 
fem år gammal – springande ut i atriet, med modern i släptåg. 
Jag tror att detta var första gången Cicero träffade Servilia, hon 
som senare skulle komma att bli den mest utomordentliga av de 
många utomordentliga kvinnorna i Rom. Hon var nästan tret-
tio år, stilig men ingalunda skön, vid pass fem år äldre än Cato. 
Sin förste, framlidne man Marcus Brutus hade hon fött en son 
när hon fortfarande bara var femton år; sin andre man, den veke 
Junius Silanus, hade hon skänkt dessa tre döttrar i rask följd. 
Cicero hälsade på dem med den sorglösaste uppsyn i världen och 
satte sig på huk för att prata med dem medan Servilia såg på. Hon 
var noga med att de skulle ta emot alla besökare och på det sättet 
få kunskap om de vuxnas värld, för de var hennes stora framtids-
hopp och hon ville att de skulle lära sig goda seder.



100

 Så småningom kom en barnjungfru och hämtade fl ickorna, och 
Servilia visade in oss i tablinum. Där satt Cato och väntade till-
sammans med Antipater från Tyros, en stoisk fi losof som sällan 
vek från hans sida. Cato tog emot nyheten om Lepidas giftermål 
lika obehärskat som man kunde ha förväntat sig: han stegade runt 
och svor, vilket påminner mig om en annan av Ciceros lustigheter 
– att Cato alltid var den fullkomlige stoikern, så länge inget gick 
galet.
 ”Nu får du verkligen ta och lugna dig, Cato”, sade Servilia efter 
en stund. ”Saken är alldeles uppenbart överspelad, och det är 
lika bra att du inser det. Du älskade henne inte – du vet inte 
vad kärlek är. Du behöver inte ens hennes pengar – du har gott 
om pengar själv. Hon är en yrhätta. Du kan hitta hundra som är 
bättre.”
 ”Hon bad mig hälsa så gott”, sade Cicero, vilket utlöste ännu en 
störtskur av otidigheter från Cato.
 ”Det här tänker jag inte tåla!” skrek han.
 ”Jo, det tänker du”, sade Servilia. Hon pekade på Antipater, 
som ryggade tillbaka. ”Säg det åt honom, du vishetslärare. Min 
bror tror att hans bjudande principer enbart är sprungna ur hans 
hjärna, fastän de egentligen bara är ungfl ickskänslor som falska 
fi losofer har pyntat ut till manliga hedersbegrepp.” Och så, åter-
igen vänd till Cicero: ”Om han hade haft större erfarenhet av 
kvinnokönet skulle han begripa hur dumt han beter sig. Men du 
har väl aldrig legat med en kvinna eller hur, Cato?”
 Cicero såg illa berörd ut, för han hade alltid hyst riddarståndets 
lätta obehag inför frågor rörande könslivet, och han var inte van 
vid aristokraternas fria seder.
 ”Jag tror att det försvagar mannens väsen och fördunklar tan-
kekraften”, sade Cato tjurigt, vilket framkallade ett sådant gap-
skratt från systern att han blev lika röd i ansiktet som Pompejus 
med sin mönja föregående dag, varpå han stolpade ut ur rummet 
med sin stoiker i hälarna.
 ”Jag ber om ursäkt”, sade Servilia och vände sig till Cicero. 
”Ibland tror jag nästan att han är efterbliven. Men när han väl 
har fått grepp om något släpper han det aldrig, och det är en 
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god egenskap, antar jag. Han berömde ditt tal om Verres inför 
tribunerna. Han fi ck det att låta som om du var en mycket farlig 
man. Jag är rätt förtjust i farliga män. Vi borde träffas igen.” Hon 
sträckte fram handen för att bjuda Cicero farväl. Han tog den, 
och jag tyckte nog att hon höll kvar den litet längre än artigheten 
bjöd. ”Skulle du vilja höra ett råd från en kvinna?”
 ”Från dig”, sade Cicero och tog så småningom tillbaka sin hand, 
”mycket gärna.”
 ”Min andre bror Caepio – min helbror, alltså – är förlovad med 
Hortensius dotter. Han har berättat för mig att Hortensius talade 
om dig häromdagen – han misstänker att du tänker driva ett åtal 
mot Verres, och han har räknat ut något sätt att stoppa dig. Mer 
vet jag inte.”
 ”Och i det högst osannolika fall att jag tänkte driva ett sådant 
åtal”, sade Cicero med ett leende, ”vad skulle du då ge mig för 
råd?”
 ”Ett enkelt råd”, sade Servilia, djupt allvarlig. ”Avstå från allt-
sammans.”
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VI

Långt ifrån avskräckt av detta samtal med Servilia och besö-
ket hos Scipio var Cicero i stället övertygad om att han måste 
handla ännu snabbare än han hade tänkt. Första dagen i januari, 
under det sexhundraåttiofjärde året sedan Roms grundläggning, 
tillträdde Pompejus och Crassus ämbetet som konsuler. Jag följde 
med Cicero till högtidligheterna på Capitolium och stod sedan 
bland folket längst inne i pelargången. Ombyggnaden av Jupiter-
templet höll vid den tiden på att fullbordas under Catulus led-
ning, och de nya marmorkolonnerna från Olympus och taket av 
förgylld brons glänste i det kyliga solskenet. Som sed var brändes 
saffran på offereldarna, och de sprakande gula lågorna, doften 
av kryddor, vinterluftens blanka klarhet, de gyllene altarna, de 
tröga gräddvita tjurarna som väntade på att offras, de närvarande 
senatorernas mantlar i vitt och purpur – allt gjorde ett oförglöm-
ligt intryck på mig. Jag visste inte hur Verres såg ut, men han var 
också där, berättade Cicero för mig efteråt, han hade stått till-
sammans med Hortensius: Cicero var medveten om att de båda 
hade betraktat honom och skrattat åt något gemensamt skämt.
 Under fl era dagar efter detta kunde inget bli gjort. Senaten 
sammanträdde och fi ck höra ett stammande framfört tal av Pom-
pejus, som aldrig förut hade satt sin fot i byggnaden och bara 
kunde följa vad som hände genom att oupphörligen kika i en lat-
hund som hade skrivits åt honom av Varro, den berömde lärde 
som hade tjänstgjort under honom i Spanien. Catulus fi ck som 
vanligt tala först, och han höll ett anmärkningsvärt statsman-
nalikt anförande. Han medgav att även om han själv var emot 
det så kunde inte kravet på ett återupprättande av tribunernas 
rättigheter förkastas, och aristokraterna hade bara sig själva att 
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skylla att de hade förlorat folkets gunst. (”Du skulle ha sett Hor-
tensius och Verres uppsyn när han sade det”, anförtrodde Cicero 
mig senare.) Efteråt gick de nya konsulerna som seden bjöd ut 
till berget Albano för att övervara och leda Latiumfestligheterna, 
som pågick i fyra dagar. De följdes av ytterligare två helgdagars 
fester, då domstolarna var stängda. Det blev inte förrän under 
det nya årets andra vecka som Cicero äntligen kunde inleda sitt 
angrepp.
 Samma morgon som Cicero hade för avsikt att lägga fram sitt 
yrkande kom de tre sicilianarna – Sthenius, Heraclius och Epicra-
tes – öppet hem till honom för första gången på ett halvår, och 
tillsammans med Quintus och Lucius följde de Cicero nedför kul-
len till Forum. Han hade också några företrädare för stammarna 
med sig, framför allt från Cornelius- och Esquilinusstammarna, 
där han hade särskilt starkt stöd. Några åskådare ropade åt Cicero 
när han gick förbi och undrade vart han var på väg med sina tre 
konstiga vänner, och Cicero svarade glatt att de borde ansluta sig 
och titta på – de skulle inte bli besvikna. Han tyckte alltid om att 
ha en stor skara åhörare, och på det här viset försäkrade han sig 
om det, när han närmade sig domstolen för utpressningsmål.
 På den tiden sammanträdde domstolen alltid utanför Castor-
templet, i bortre änden av Forum från senaten sett. Dess nye 
pretor var Acilius Glabrio, om vilken man inte visste mycket, 
utom att han stod överraskande nära Pompejus. Jag säger över-
raskande, därför att han som ung hade tvingats av diktatorn Sulla 
att skilja sig från sin hustru, trots att hon bar deras barn, för att ge 
henne till maka åt Pompejus. Senare kom denna olyckliga kvinna 
vid namn Aemilia att dö i barnsäng hemma hos Pompejus, varpå 
denne lät sända tillbaka den nyfödde – en pojke – till hans natur-
lige far. Nu var pojken tolv år gammal och solen i Glabrios liv. 
Denna märkliga historia sades ha gjort de bägge männen till vän-
ner och inte till fi ender, och Cicero grubblade mycket över om 
detta skulle kunna hjälpa hans sak eller ej. Men sist och slutligen 
kunde han inte avgöra det.
 Glabrios stol hade nyss ställts upp åt honom – tecknet på att 
domstolen var redo att inleda förhandlingarna – och det måste 
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ha varit kallt, för jag har ett mycket tydligt minne av att Glabrio 
satt nära ett fyrfat. Hans plats var på avsatsen utmed templets 
framsida, halvvägs uppför trappan. Hans liktorer stod på led med 
spöknippena över axeln och stampade på trappstegen nedanför 
honom. Det var liv och rörelse där, ty förutom domstolen inrym-
de templet också myndigheten för mått och vikt, dit köpmän-
nen kom för att få sina måttsatser och vågar godkända. Glabrio 
verkade förvånad över att få se Cicero komma vandrande med 
sitt följe av anhängare, och många andra nyfi kna vände sig om för 
att titta. Pretorn gav tecken åt sina liktorer att släppa fram sena-
torn till högsätet. När jag öppnade dokumentskrinet och räckte 
Cicero postulatus såg jag oron i hans blick, men också en lättnad 
över att hans väntan äntligen var slut. Han gick uppför trappan 
och vände sig om för att tala.
 ”Medborgare”, sade han, ”jag är här i dag för att ställa mig i det 
romerska folkets tjänst. Jag vill tillkännage min avsikt att söka bli 
vald till romersk edil. Jag gör det inte av ärelystnad, utan därför 
att sakernas tillståndet i vår republik kräver att män av ära för-
svarar rättvisan. Alla känner ni mig. Ni vet vad jag tror på. Ni vet 
att jag länge har hållit ett öga på vissa höga herrar bland aristo-
kraterna i senaten!” Ett instämmande mummel. ”I min hand har 
jag ett yrkande om att få väcka åtal mot Gaius Verres för miss-
gärningar och brott begångna under hans tid som ståthållare på 
Sicilien.” Han viftade med dokumentet ovanför huvudet och fi ck 
äntligen höra några dämpade bifallsrop. ”Om han fälls kommer 
han inte bara att bli tvungen att betala tillbaka vad han har stu-
lit, han kommer också att förlora alla medborgerliga rättigheter. 
Landsfl ykt eller döden för egen hand kommer att bli hans enda 
utvägar. Han kommer att kämpa som ett ställt djur. Det kommer 
att bli en lång och hård strid, tro inte annat, och jag sätter nu allt 
på spel – ämbetet jag söker bli vald till, mina förhoppningar för 
framtiden, det rykte som jag har byggt upp åt mig och slitit i mitt 
anletes svett för att vinna – men jag gör det i den fasta övertygel-
sen att rättvisan kommer att segra!”
 Och med de orden vände han på klacken och tog de återstå-
ende trappstegen upp till Glabrio, som såg mäkta förundrad ut, 



105

och räckte över sitt yrkande att få väcka åtal. Pretorn kastade en 
hastig blick på det och räckte sedan över det till en av sina rätts-
betjänter. Han skakade hand med Cicero – och det var allt. Folk-
hopen började skingras och det fanns inget kvar att göra utom att 
gå tillbaka hem. Jag är rädd att hela insatsen var nesligen miss-
lyckad, eftersom problemet var att Rom ständigt fi ck uppleva hur 
folk förklarade sig beredda att söka bli valda till ett eller annat 
ämbete – minst femtio stycken valdes varje år – och ingen uppfat-
tade Ciceros tillkännagivande som lika historiskt avgörande som 
han själv gjorde. Och vad åtalet beträffar var det ju mer än ett 
år sedan han hade rört upp himmel och jord över Verres, och 
mannaminnet är, som han ofta anmärkte, kort: folk hade glömt 
alltihop som hade förevarit kring Siciliens onde ståthållare. Jag 
kunde se att Cicero anfäktades av en obehaglig känsla av att allt 
hade slutat snöpligt, en känsla som inte ens Lucius, som annars 
hade lätt för att locka honom till skratt, kunde skingra.
 Vi kom fram till huset, och Quintus och Lucius försökte roa 
honom med att visa hur Verres och Hortensius måste ha tagit 
nyheten om att ett åtalsyrkande hade lagts fram: hur slaven kom 
rusande tillbaka från Forum för att berätta, hur Verres vitnade, 
hur ett möte sammankallades. Men Cicero brydde sig inte om det. 
Jag antog att han tänkte på varningen som han hade fått av Servilia 
och på att Hortensius och Verres hade skrattat åt honom vid hög-
tidligheterna. ”De visste att det skulle komma”, sade han. ”De är 
beredda. Frågan är: Till vad? Vet de att vi har för svaga bevis? Är 
Glabrio deras handgångne man? Vad handlar det egentligen om?”
 Svaret fi ck han i handen innan förmiddagen var över. Det kom i 
form av en skrivelse från domstolen, överlämnad av en av Glabri-
os liktorer. Cicero tog emot den med rynkad panna, bröt inseglet, 
läste den hastigt och sade sedan lågt: ”Jaså …”
 ”Vad är det?” undrade Lucius.
 ”Domstolen har fått in ännu ett yrkande om att väcka åtal mot 
Verres.”
 ”Omöjligt”, sade Quintus. ”Vem mer skulle vilja göra det?”
 ”En senator”, svarade Cicero, som läste i skrivelsen. ”Caecilius 
Niger.”
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 ”Honom känner jag”, bröt Sthenius in. ”Han var kvestor hos 
Verres, året innan jag var tvungen att fl y från Sicilien. Det rykta-
des att han och ståthållaren var osams om pengar.”
 ”Hortensius har upplyst rätten om att Verres inte har någon 
invändning mot ett åtal från Caecilius, därför att Caecilius söker 
’upprättelse’, till skillnad från mig, som tydligen bara söker 
’berömmelse’.”
 Vi såg bestörta på varandra. Månader av nedlagt arbete verkade 
vara förgäves.
 ”Listigt”, sade Cicero dystert. ”Det måste man hålla Horten-
sius räkning för. Vilken listig fähund! Jag trodde att han skulle 
försöka få hela målet nedlagt utan förhandlingar. Jag kunde aldrig 
föreställa mig att han i stället skulle försöka styra såväl över åkla-
garsidan som försvaret.”
 ”Men så kan han ju inte göra!” fi ck Quintus fram. ”Den romers-
ka rättvisan är rättvisast i världen!”
 ”Min käre Quintus”, svarade Cicero så nedlåtande och spydigt 
att jag spratt till, ”var får du egentligen alla dessa slagord från? 
Från barnramsor? Tror du att Hortensius har varit den ledande 
bland Roms advokater i uppemot tjugo år genom att vara rättvis? 
Det här är en kallelse. Jag är instämd till rätten i morgon förmid-
dag för att förklara varför jag ska få tillåtelse att driva åtalet och 
inte Caecilius. Jag måste övertyga Glabrio och en hel uppsättning 
ledamöter av domstolens nämnd. Och låt mig påminna om att 
det handlar om trettiotvå senatorer, och av dem har många nyli-
gen fått en nyårsgåva av brons eller marmor.”
 ”Men det är ju vi sicilianare som är offren!” utropade Sthenius. 
”Det är väl i alla fall vi som måste få bestämma vem som ska 
företräda oss?”
 ”Inte alls. Åklagaren utses av domstolen och företräder således 
det romerska folket. Era åsikter kan man lyssna på, men de är inte 
avgörande.”
 ”Vi är alltså slagna ur brädet?” frågade Quintus klagande.
 ”Nej”, sade Cicero, ”vi är inte slagna ur brädet.” Jag kunde 
redan se att något av den gamla kämpaglöden blossade upp inom 
honom igen, för inget väckte hans stridslust mer än tanken på att 
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bli överfl yglad av Hortensius. ”Och om vi är slagna ur brädet, då 
ska vi i alla fall stupa i strid. Jag tänker börja förbereda mitt anfö-
rande, och du, Quintus, ska försöka samla anhängare. Påminn 
om varenda tjänst jag har gjort folk. Du kan ju dra det där om att 
den romerska rättvisan är rättvisast i världen och se om du kan 
övertala ett par tre aktningsvärda senatorer att gå till Forum vid 
min sida. En del kanske till och med skulle tro på dig. När jag 
stiger upp på tribunalen i morgon vill jag att Glabrio ska känna 
att hela Rom har ögonen på honom.” 

Ingen kan påstå sig känna till politikens innersta väsen förrän han 
har suttit uppe hela natten och skrivit ett tal till nästa dag. Medan 
världen sover vankar talaren omkring i lampans sken och undrar 
vilket vanvett som har drivit honom till detta. Olika påståenden 
prövas och förkastas. Olika inledningar och genomföringar och 
avslutningar ligger i drivor över golvet. Den utmattade hjärnan 
tappar greppet om vad det hela syftar till, så därför infi nner sig 
ofta – vanligen någon timme efter midnatt – en stund då man 
tycker att det enda möjliga verkar vara att utebli, låtsas vara sjuk 
eller gömma sig hemma. Och sedan, på sammanbrottets rand, 
just då förödmjukelse hotar, faller märkligt nog alla bitar på plats, 
och se där: ett tal. En medelmåttig talare återgår nu tacksamt till 
sängen. En Cicero stannar uppe och lär sig hela talet utantill.
 Med bara litet frukt och ost och utspätt vin med sig som för-
ning tog sig Cicero igenom allt detta under den kvällen och nat-
ten. När han väl hade fått de olika delarna i rätt ordning lät han 
mig gå därifrån för att jag skulle få litet sömn, men jag tror inte 
att han använde sin egen säng under ens en timme. I gryningen 
tvättade han sig med iskallt vatten för att pigga upp sig och sedan 
klädde han sig omsorgsfullt. När jag gick in till honom, strax 
innan vi skulle ge oss av till domstolen, var han rastlös som en 
nävkämpe som mjukar upp sig inför kampen, rullar på axlarna 
och dansar omkring.
 Quintus hade gjort ett gott arbete, och så snart porten slogs 
upp hälsades vi av en larmande skock anhängare som fyllde gatan 
utanför. Förutom vanliga romerska medborgare hade tre fyra 
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senatorer med särskild anledning att bevaka sina angelägenheter 
på Sicilien dykt upp för att visa sitt stöd. Jag minns den tyst-
låtne Gnaeus Marcellinus, den rättfärdige Calpurnius Piso Frugi 
– som hade varit pretor samma år som Verres och ansåg honom 
vara en skurk enbart värd förakt – och åtminstone en medlem av 
Marcellerna, sedan långliga tider öns beskyddare. Cicero vinkade 
till alla från tröskeln, lyfte upp Tullia, gav henne en smällkyss 
och visade upp henne för sina anhängare. Sedan gav han tillbaka 
henne till hennes mor, och inför allt folk omfamnade de varandra 
– det hände sällan – innan Quintus, Lucius och jag banade väg för 
honom och han kastade sig ut i trängseln.
 Jag försökte önska honom lycka till, men vid det laget – som så 
ofta inför ett stort tal – var han onåbar. Han tittade på männi-
skorna, men han såg dem inte. Han var redo för handling, att 
spela upp det inre drama som han hade övat in ända sedan barn-
domen, dramat om den ensamme fosterlandsvännen, redo till 
kamp, med endast sin stämma som vapen, mot allt fördärvligt 
och nedrigt i sitt land. Och som om folket anade sin uppgift i 
detta förunderliga skådespel växte hopen undan för undan, så 
när vi kom till Castortemplet måste det ha varit uppåt trehundra 
människor som bar honom in i domstolen på sitt starka bifall. 
Glabrio fanns redan på plats mellan templets mäktiga kolonner, 
liksom ledamöterna av domstolens nämnd, ibland dem Catulus 
hotfulla skepnad. Jag kunde se Hortensius på bänken för högt 
uppsatta åhörare, där han granskade sina utsökt välvårdade naglar 
i godan ro. Intill honom, även han mycket självsäker, satt en man i 
fyrtioårsåldern med rödaktigt, borstigt hår och fräknigt ansikte, 
som jag insåg måste vara Gaius Verres. Det kändes underligt att 
se detta odjur livslevande, han som hade upptagit våra tankar så 
länge, och upptäcka att han såg så alldaglig ut – mer räv än vild-
galt, så att säga.
 Två stolar hade satts fram för de bägge åklagarna. Caecilius 
hade redan satt sig, med en trave dokument i knät, och han såg 
inte upp när Cicero anlände utan satt som på nålar och läste i 
dem. Domstolen kallade till förhandlingar och Glabrio sade till 
Cicero att han, som hade lagt fram det ursprungliga yrkandet, 
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måste tala för sin sak först – en klar nackdel. Cicero ryckte på 
axlarna och reste sig, väntade på att det skulle bli alldeles tyst 
och inledde som vanligt långsamt. Han sade att man kanske för-
vånades över att se honom i denna egenskap, eftersom han aldrig 
förut hade uppträtt som åklagare. Han hade inte velat det nu hel-
ler, sade han. I själva verket hade han mellan fyra ögon uppmanat 
sicilianarna att låta Caecilius få uppdraget. (Jag nästan fl ämtade 
till vid de orden.) Men sanningen att säga gjorde han det inte bara 
för sicilianarna. ”Det jag gör, gör jag för mitt land.” Och ytterst 
medvetet gick han bort till Verres, lyfte sakta armen och pekade 
på honom. ”Här sitter ett odjur i människohamn, full av girighet, 
fräckhet och ondska utan motstycke. Om jag vill få denne man 
fälld, vem kan då klandra mig för det? Säg mig, i namn av allt som 
är heligt och rättvist – kan jag i dessa tider göra mitt fosterland en 
större tjänst!” Detta bekom inte Verres det minsta, utan han bara 
fl inade spefullt mot Cicero och skakade på huvudet. Cicero stir-
rade föraktfullt på honom ytterligare några ögonblick och vände 
sig sedan mot ledamöterna av domstolens nämnd. ”Gaius Verres 
anklagas för att han under tre år har brandskattat provinsen Sici-
lien – han har plundrat sicilianska orter, skövlat sicilianska hem 
och tömt sicilianska helgedomar. Om hela Sicilien kunde tala 
med samma röst skulle hon säga: ’Allt guld, allt silver, alla sköna 
ting som en gång rymdes i mina städer, hus och tempel – allt det 
har du, Verres, stulit och rövat från mig, och därför kräver jag dig 
nu inför domstol på ett belopp av en miljon sestertier!’ Det är 
orden som hela Sicilien skulle kunna yttra om ön kunde tala med 
en enda stämma, men eftersom den inte kan det har den valt mig 
att driva målet för sin räkning. Vilken makalös fräckhet är det då 
inte att du” – och nu vände han sig äntligen mot Caecilius – ”vågar 
tala för dem, när de redan har sagt att de inte vill ha dig!”
 Han vandrade bort till Caecilius och ställde sig bakom honom. 
Han lät höra en överdrivet sorgsen suck. ”Nu tänker jag tala till 
dig som en vän till en annan”, sade han och klappade Caecilius 
på axeln, så att denne tvingades vrida sig runt i stolen för att se 
honom – en klumpig rörelse som framkallade inte så få skratt-
salvor. ”Jag råder dig att rannsaka hjärta och njurar. Försök få 
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grepp om dig själv. Tänk på vad du är, och vad du passar för. Det 
här åtalet är ett mycket stort och mycket smärtsamt åtagande. 
Är du tillräckligt stark, i röst och minne? Har du förståndsgåvor 
och fattningsförmåga nog att ta på dig den här bördan? Även om 
du vore lyckligt lottad och ägde stora naturliga gåvor, även om 
du hade tillräcklig utbildning, skulle du kunna hoppas att kunna 
bemästra alla sådana påfrestningar? Det är det vi ska få veta nu 
denna förmiddag. Om du kan besvara det som jag nu säger till 
dig, om du kan använda ett enda uttryck som inte är hämtat ur 
någon samling av andra människors tal, och som du har fått av 
din lärare i skolan, då kanske du inte kommer att misslyckas vid 
själva rättegången.”
 Han gick in i domstolens mittgång, och nu talade han till folket 
på Forum lika mycket som till nämnden. ” ’Och om det nu vore 
så’, kanske du säger, ’om det nu vore så? Har du alla de egen-
skaperna?’ Det önskar jag verkligen att jag hade! Men jag har 
gjort mitt bästa, och jag har arbetat ända sedan pojkåren för att 
tillägna mig dem efter bästa förmåga. Alla vet att mitt liv har 
kretsat kring Forum och domstolarna; att få, om ens några, män i 
min ålder har företrätt klienter i fl er mål; att all tid utöver den jag 
ägnar mina vänners angelägenheter tillbringar jag i mitt arbets-
rum, med de slitsamma göromål som det här yrket kräver, för att 
bli skickligare och mer förfaren i rättssaker. Men ändå är jag, den 
dag då den anklagade kallas fram och jag måste framlägga vår sak, 
inte bara orolig – jag darrar i hela kroppen. Du, Caecilius, känner 
ingen sådan fruktan, hyser inga sådana tankar, ingen sådan oro. 
Du tror att om du kan lära dig ett eller annat uttryck utantill från 
något gammalt tal, som ’jag vädjar till en allsmäktig och oändligt 
nåderik gud’, eller ’jag önskar, mina herrar, att det blott hade 
varit möjligt’, så skulle du vara utomordentligt väl förberedd för 
ditt framträdande i rätten. 
 Caecilius, du är ingenting och du betyder ingenting. Hortensi-
us kommer att krossa dig! Men han kommer aldrig att krossa mig 
med sin slughet. Han kommer aldrig att kunna göra mig förvirrad 
med någon uppvisning i spetsfundigheter. Han kommer aldrig att 
kunna utnyttja sin stora begåvning till att försvaga mig och rubba 
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mina cirklar.” Han tittade bort mot Hortensius och bugade sig 
för honom i låtsad ödmjukhet, vilket Hortensius besvarade med 
att ställa sig upp och buga tillbaka, något som lockade fram ännu 
mer skratt. ”Jag känner väl till den här herrns sätt att föra strid”, 
fortsatte Cicero, ”liksom alla knep inom talekonsten som han 
brukar ta till. Hur skicklig han än är, så kommer han att uppleva 
när han ställs mot mig att rättegången till allt annat också prövar 
hans egen duglighet. Och jag ger redan på förhand denne herre 
en ärligt menad varning – han måste förändra sin strategi helt. 
Om det blir jag som driver målet kommer han omöjligt att kunna 
intala sig att domstolen kan mutas utan att det betyder allvarlig 
fara för många människor.”
 Ordet ”mutas” orsakade ett kort tumult och fi ck den vanligt-
vis orubblige Hortensius att fara upp, men Cicero visade honom 
på plats igen. Cicero fortsatte och fortsatte, och hans retoriska 
klubbslag mot motståndarna var som släggans klang i smedjan. 
Jag ska inte upprepa talet i sin helhet: det varade minst en timme, 
och det fi nns tillgängligt för alla som vill läsa det. Han angrep 
Verres för dennes ruttenhet, Caecilius för dennes tidigare förbin-
delser med Verres, och Hortensius för dennes önskan att ställas 
mot en svag motståndare. Och han avslutade med att utmana 
senatorerna själva: han gick bort till dem och spände i tur och 
ordning blicken i dem. ”Nu tillkommer det alltså er, mina herrar, 
att välja den som ni tack vare hans hederlighet, fl it, klokhet och 
andliga resning anser vara mest förtjänt att driva detta mål inför 
denna vördade domstol. Om ni föredrar Quintus Caecilius fram-
för mig kommer jag inte att tycka att jag har blivit besegrad av 
en dugligare människa. Men Rom kanske anser att en hedervärd, 
samvetsgrann och nitisk åklagare, som jag, inte är vad ni ville ha, 
och inte alls vad ni senatorer kunde önska.” Han tystnade, och 
hans blick föll till slut på Catulus, som såg honom stint i ögonen, 
varpå han mycket lågt sade: ”Mina herrar – jag ber er se till att 
detta inte blir fallet.”
 Det klappades ljudligt i händerna åt detta, och nu var det Cae-
cilius tur. Han kom från mycket blygsamma förhållanden, mycket 
blygsammare än Cicero, och han saknade inte helt förtjänster. 
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Man kan till och med säga att han på ett visst sätt hade starkare 
skäl att få åtala, särskilt som han började med att påpeka att hans 
far var en frigiven siciliansk slav, att han var född på ön och att 
den var den plats han älskade mest på jorden. Men hans anfö-
rande var fullt av uppgifter om sjunkande avkastning i jordbruket 
och om Verres grundsatser för redovisning. Han lät gnällig, inte 
lidelsefull. Och vad värre var, han läste upp allt från sina anteck-
ningar, och det så entonigt att när han efter en timme närmade 
sig sammanfattningen sjönk Cicero över åt ena sidan och låtsades 
somna. Caecilius, som stod vänd mot ledamöterna av domstolens 
nämnd och därför inte kunde se det som alla skrattade åt, kom av 
sig helt. Han kämpade sig igenom anförandet till slutet och satte 
sig ned, blodröd av förödmjukelse och raseri.
 Retoriskt hade Cicero hemfört en förkrossande seger. Men när 
rösttavlorna skickades runt i domstolens nämnd och rättsbetjän-
ten stod redo att samla ihop dem i sin urna, visste Cicero att han 
hade förlorat – det berättade han för mig senare. Bland de tret-
tiotvå senatorerna hade han känt igen drygt tio uttalade fi ender, 
men bara hälften så många vänner. Avgörandet skulle som vanligt 
vila på de osäkra mitt emellan, och han såg att många av dem vred 
på huvudet för att få ett tecken från Catulus, angelägna om att gå 
i hans ledband. Catulus skrev på sin tavla, visade den för männen 
på ömse sidor och släppte den sedan i urnan. När alla hade röstat 
bar rättstjänaren bort den till skranket, tömde den i hela dom-
stolens åsyn och började räkna rösterna. Hortensius slutade spela 
oberörd och reste sig, liksom Verres, för att försöka se hur det 
skulle gå. Cicero satt stilla som en bildstod, Caecilius hade sjun-
kit ihop i stolen. Överallt kring mig stod folk, som var vana dom-
stolsbesökare och kände till förloppet lika väl som domarna och 
viskade att det var jämnt, att omräkning skedde. Så småningom 
räckte rättstjänaren upp utslaget till Glabrio, som reste sig och 
äskade tystnad. Omräkningen hade utfallit med fjorton röster för 
Cicero, meddelade han – mitt hjärta stannade: han hade förlorat! 
– tretton för Caecilius, medan fem hade avstått. Marcus Tullius 
Cicero hade således valts till särskild åklagare (nominis delator) i 
målet mot Gaius Verres. Medan åhörarna klappade i händerna 
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och Hortensius och Verres bestörta satte sig ned, sade Glabrio 
åt Cicero att resa sig och lyfta högra handen och lät honom svära 
den sedvanliga eden, att driva åtalet efter bästa förmåga.
 I samma ögonblick som detta var avklarat anhöll Cicero att 
målet skulle hänskjutas till ett senare tillfälle. Hortensius reste 
sig snabbt och invände: varför skulle det vara nödvändigt? Cicero 
sade att han ville resa till Sicilien för att skaffa bevis och inkalla 
vittnen. Hortensius avbröt honom och sade att det var skymfl igt 
av Cicero att begära rätten att få driva åtal, bara för att i nästa 
andetag avslöja att han inte hade ett vattentätt mål att lägga fram 
för domstolen! Den synpunkten hade fog för sig, och för förs-
ta gången insåg jag hur osäker Cicero måste vara beträffande 
styrkan i sitt mål. Glabrio verkade vilja instämma med Horten-
sius, men Cicero hävdade att det var först nu, sedan Verres hade 
lämnat provinsen, som hans offer kände sig trygga nog att tala 
ut. Glabrio begrundade frågan, tittade i kalendern och tillkän-
nagav sedan motvilligt att domstolen sköt upp målet hundratjugo 
dagar. ”Men se till att du är redo att börja omedelbart efter vår-
uppehållet”, varnade han Cicero. Och med de orden avslutades 
förhandlingarna.

Senare upptäckte Cicero till sin förvåning att han hade Catulus 
att tacka för segern. Denne hårde, yverborne senator var trots 
allt fosterlandsvän ända in i märgen, och det var därför han rönte 
sådan aktning. Han ansåg att folket enligt de gamles lagar ägde 
rätt att få se strängast tänkbara anklagelse riktas mot Verres, trots 
att denne var en av hans vänner. Hans förpliktelser mot sin släk-
ting Hortensius hindrade honom givetvis från att öppet rösta på 
Cicero, så därför avstod han och fi ck fyra osäkra med sig.
 Tacksam över att fortfarande vara med på ”vildsvinsjakten”, 
som han kallade det, och överlycklig över att ha överlistat Hor-
tensius, kastade sig Cicero nu in i förberedelserna för sin resa till 
Sicilien. Verres offi ciella dokument var förseglade av rätten enligt 
utslaget obsignandi gratia. Cicero lade fram ett yrkande hos sena-
ten där han krävde att den tidigare ståthållaren inlämnade sin 
redovisning för de tre senaste åren (något som han aldrig gjorde). 
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Brev skickades till varje större stad på ön, där invånarna ombads 
inkomma med bevis. Jag granskade våra dokument och skrev upp 
namnen på alla framstående medborgare som hade visat gästfri-
het mot Cicero när han var ämbetsman på Sicilien, för vi skulle 
behöva husrum på många ställen i provinsen. Cicero skrev också 
ett underdånigt brev till ståthållaren Lucius Metellus där han 
upplyste om vårt besök och bad om offi ciellt samarbete – inte 
för att han väntade sig annat än offi ciellt avståndstagande, men 
han ansåg att det skulle vara nyttigt att ha sin begäran i skrift, 
för att kunna visa att han åtminstone hade försökt. Han beslöt 
att ta med sin släkting Lucius – som redan hade arbetat med 
målet i sex månader – och lämna kvar sin bror för att sköta valar-
betet. Jag skulle också resa med honom, tillsammans med mina 
bägge yngre medarbetare Sositheus och Laurea, för det skulle 
bli mycket att skriva av och mycket att anteckna. Den tidigare 
pretorn Calpurnius Piso Frugi erbjöd Cicero sin artonårige son 
Gaius tjänster – en mycket kvicktänkt och trevlig yngling, som 
alla snart kom att tycka om. På Quintus inrådan införskaffade vi 
också fyra starka och pålitliga slavar, utåt sett för att arbeta som 
bärare och kuskar, men också som livvakter. Södern var laglöst 
land på den tiden – många av Spartacus anhängare hade överlevt 
uppe bland bergen; där fanns sjörövare, och ingen kunde veta vad 
Verres kunde tänkas ta sig för.
 Allt detta krävde pengar, och fastän Ciceros verksamhet nu gav 
vissa inkomster – inte verkliga inbetalningar, förstås, det var för-
bjudet, men gåvor och legat från tacksamma klienter – hade han 
ingalunda de penningmedel som krävdes för att kunna samla ihop 
till ett riktigt åtal. De fl esta äregiriga unga män i hans ställning 
skulle ha sökt upp Crassus, som alltid gav lån på goda villkor åt 
uppåtstigande politiker. Men alldeles som Crassus gärna visade att 
han belönade dem som stödde honom var han också noga med att 
visa att han straffade motståndare. Ända sedan Cicero hade vägrat 
att ansluta sig till hans läger hade han på allvar visat sin fi end-
skap. Han vände Cicero öppet ryggen. Han baktalade honom. 
Om Cicero hade ödmjukat sig tillräckligt mycket skulle Crassus 
kanske ha nedlåtit sig till att ändra uppfattning: hans principer var 
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oändligt töjbara. Men som jag redan har påpekat: de bägge män-
nen tyckte att det var svårt att ens stå tio fot från varandra.
 Så Cicero hade inget annat val än att vända sig till Terentia, 
och ett pinsamt uppträde följde. Jag blev bara inblandad därför 
att Cicero, ganska fegt, först skickade iväg mig till hennes sysslo-
man Philotimus för att förhöra mig om hur svårt det skulle vara 
att lyfta hundratusen från hennes tillgångar. Illvillig som han var 
vidarebefordrade Philotimus omedelbart min förfrågan till sin 
matmor, som kom nedrusande, hittade mig i Ciceros arbetsrum 
och krävde att få veta hur jag vågade sticka näsan i hennes pen-
ningangelägenheter. Cicero kom in mitt i detta och blev följaktli-
gen tvungen att förklara varför han behövde pengarna.
 ”Och hur ska de betalas tillbaka?” ville Terentia veta.
 ”Med de böter som Verres döms till när han väl blir fälld”, 
svarade hennes man.
 ”Och du är säker på att han kommer att fällas?”
 ”Självklart.”
 ”Varför det? Vad har du att bygga på? Berätta det.” Och med 
de orden satte hon sig ned i hans stol och lade armarna i kors. 
Cicero tvekade, men eftersom han kände sin hustru och märkte 
att hon inte gick att rubba sade han åt mig att öppna skattkistan 
och ta fram sicilianarnas vittnesmål. Han gick igenom dem med 
henne, stycke för stycke, och när det var färdigt betraktade hon 
honom med ohöljd bestörtning. ”Men det där räcker ju inte! Har 
du satsat allt på det där? Tror du verkligen att en domstolsnämnd 
av senatorer skulle fälla en av de sina därför att han har räddat 
några viktiga bildstoder från glömskan ute i provinsen och tagit 
tillbaka dem till Rom – där de egentligen hör hemma?”
 ”Nej … du kanske har rätt, kära du”, medgav Cicero. ”Det är 
därför jag måste fara till Sicilien.”
 Terentia betraktade sin make – otvivelaktigt den störste talaren 
och den snillrikaste senatorn i Rom vid den tiden – med den blick 
som en husmor enbart skulle ge ett barn som har åstadkommit en 
pöl på golvet i vardagsrummet. Hon skulle säkert ha sagt någon-
ting, men hon märkte att jag fortfarande satt där, och behärskade 
sig. Tigande reste hon sig och lämnade rummet.
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 Nästa dag letade Philotimus reda på mig och räckte mig ett 
litet penningskrin med tiotusen sestertier och gav mig befogen-
het att lyfta ytterligare fyrtiotusen vid behov.
 ”Exakt hälften av det jag bad om”, sade Cicero, när jag kom in 
med skrinet till honom. ”Så mycket värderar en klipsk kvinna 
mina utsikter till – och vem kan säga att hon har fel?”
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VII

Vi lämnade Rom på Ides i januari, sista dagen av Nymfernas fest. 
Cicero reste i en täckt vagn så att han kunde fortsätta att arbeta 
– men jag tyckte det var en plåga att ens försöka läsa, för att 
inte tala om att skriva, i denna skramlande, knirkande och kräng-
ande carruca. Det blev en förskräcklig färd i iskyla och snöbyar 
på höglandet. Vid det här laget hade de fl esta kors med avrättade 
upproriska slavar tagits bort från Via Appia. Men några stod kvar 
som tankeställare, nakna mot det vita landskapet, med bevarade 
rester av ruttnade kroppar. När jag såg dem kändes det som om 
Crassus långa arm sträcktes ut efter mig från Rom och än en gång 
nöp mig i kinden.
 Eftersom vi brutit upp så hastigt hade det visat sig omöjligt att 
hitta husrum på vägen, och under tre fyra nätter när inga värds-
hus fanns att tillgå tvingades vi sova vid vägen. Jag och de övriga 
slavarna låg hopkurade runt lägerelden, medan Cicero, Lucius 
och unge Frugi sov i vagnen. Uppe bland bergen kunde jag vakna 
i gryningen och märka att kläderna var liksom stärkta av is. När 
vi äntligen nådde fram till havet vid Velia avgjorde Cicero att det 
skulle gå snabbare att ta ett fartyg och ligga tätt under land – trots 
farorna med vinterstormar och sjörövare, och hans egen uttalade 
motvilja mot seglatser, för han hade av en sibylla varnats för att 
hans död på ett eller annat sätt skulle inträffa i samband med 
havet.
 Velia var en kurort med ett berömt tempel helgat åt Apollo 
Oulius, som då var en läkegudom i ropet. Men allt var igenbom-
mat vid den här tiden på året, och medan vi tog oss ned till ham-
nen, där havets gråa böljor slog mot skeppsbron, anmärkte Cicero 
att han sällan hade sett en mindre lockande kurort. Bortsett från 
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den vanliga ansamlingen fi skebåtar låg där ett enda skepp, ett 
lastfartyg stort som en treroddare, och medan vi förhandlade om 
resan med sjömännen från trakten råkade Cicero fråga vem det 
tillhörde. Det var, fi ck vi höra, en gåva från medborgarna i den 
sicilianska staden Messana till deras forne ståthållare Gaius Ver-
res, och det hade legat i hamn här en månad.
 Det vilade något oändligt olycksbådande över det stora farty-
get, där det låg djupt i vattnet, fullt bemannat, redo att sticka 
ut med ett ögonblicks varsel. Vår ankomst till den öde hamnen 
hade uppenbarligen redan upptäckts och tycktes vålla något som 
liknade bestörtning. Medan Cicero anförde oss mot skeppet 
hörde vi tre korta hornstötar och fi ck se hur det växte ut åror 
från fartygets sidor så att det liknade en ofantlig vattenspindel, 
och så lade det sakta ut. Skeppet gick ett kort stycke ut på red-
den och kastade ankar där. När det vände upp mot vind dansade 
lanternorna i för och akter klargula i eftermiddagsdunklet och 
mörka gestalter myllrade fram över de gungande däcken. Cicero 
överlade med Lucius och unge Frugi om vad som borde göras. 
Hans fullmakt från domstolen skulle förhoppningsvis ge honom 
befogenhet att borda och genomsöka alla farkoster som han 
misstänkte hade betydelse för fallet. Men egentligen saknade vi 
möjlighet att göra något sådant, och när förstärkningar väl hade 
inkallats skulle skeppet vara långt borta. Vad detta bortom allt 
tvivel visade var att Verres förbrytelser var oändligt mycket större 
än något som ens Cicero hade kunnat ana. Han beslöt att vi skulle 
skynda vidare söderut med fördubblad hastighet.
 Det är väl hundratjugo mil från Velia ned till Vibo, raka vägen 
nedför Italiens skenben till dess tåspets. Men med förlig vind 
och hård rodd klarade vi det på bara två dygn. Vi låg hela tiden 
under land och sov en natt på sandstranden, där vi högg ned en 
myrtendunge till vår lägereld och reste ett tält av åror och segel. 
Från Vibo tog vi strandvägen till Regium, där vi hyrde ännu en 
båt som skulle ta oss över det smala sundet till Sicilien. Vi stack 
ut i ottan en disig morgon med luften mättad av duggregnets 
fuktighet. Den fjärran ön avtecknade sig mot himlaranden som 
en beklämmande svart puckel. Tyvärr fanns det bara en plats att 
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styra kosan mot, särskilt nu i midvintern, och det var Verres fäste 
Messana. Han hade köpt trohet från stadens invånare genom att 
ge dem skattebefrielse under alla sina tre år som ståthållare, och 
de var de enda på hela ön som hade vägrat att samarbeta med 
Cicero på något som helst sätt. Vi höll mot fyren, och när vi när-
made oss den insåg vi att det som vi hade trott vara en hög mast i 
hamninloppet inte alls tillhörde ett skepp, utan var ett kors som 
syntes hela vägen över sundet mot fastlandet.
 ”Det där är nytt”, sade Cicero med bister min medan han tor-
kade regnet ur ögonen. ”Det var aldrig någon avrättningsplats på 
min tid.”
 Vi hade inget annat val än att gå rätt förbi korset, och åsynen 
av det förmörkade våra vattendränkta sinnen som en skugga.
 Trots den fi entlighet som medborgarna i Messana överlag visade 
åklagaren hade två av stadens invånare – Basiliscus och Percen-
nius – varit modiga nog att erbjuda honom husrum, och nu stod 
de och väntade in oss på skeppsbron. I samma ögonblick som 
Cicero steg i land frågade han om korset, men de bad att få slippa 
svara tills de hade tagit med oss bort från hamnen. Inte förrän 
vi befann oss hemma hos Basiliscus kände de sig trygga nog att 
berätta allt. Verres hade under sin sista tid som ståthållare bott 
stadigvarande i Messana, där han hade övervakat lastningen av 
sitt byte på skattskeppet som stadens tacksamma invånare hade 
låtit bygga åt honom. Det hade hållits festligheter till hans ära 
ungefär en månad tidigare, och då hade – nästan som en del av 
underhållningen – en romersk medborgare släpats ut från fängel-
set, klätts av naken på Forum, piskats i allas åsyn, lagts på pino-
bänken och slutligen korsfästs.
 ”En romersk medborgare?” upprepade Cicero klentroget. Han 
gjorde en åtbörd åt mig att börja föra anteckningar. ”Men det är 
olagligt att avrätta en romersk medborgare utan vederbörlig rät-
tegång. Är ni säkra på att han var det?”
 ”Han skrek att han hette Publius Gavius, att han var köpman 
från Spanien, och att han hade tjänat i legionerna. Hela tiden 
medan han pryglades skrek han ’Jag är romersk medborgare!’ 
varje gång han fi ck ett rapp.”
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 ” ’Jag är romersk medborgare’ ”, upprepade Cicero och liksom 
avsmakade meningen. ” ’Jag är romersk medborgare …’ Men vil-
ket brott skulle han ha varit skyldig till?”
 ”Olovlig underrättelseverksamhet”, svarade vår värd. ”Han 
skulle ta ett fartyg till Italien. Men han begick misstaget att låta 
alla han mötte veta att han hade rymt från Stenbrotten i Siracusa 
och skulle resa raka vägen till Rom för att avslöja Verres alla brott. 
De styrande i Messana lät gripa honom och hålla honom fängs-
lad tills Verres kom. Sedan befallde Verres att han skulle gisslas, 
pinas med glödande järn och avrättas på ett kors som vette ut 
över sundet till Regium, så att han kunde se fastlandet under 
dödskampen. Tänk er – bara fem mil från tryggheten! Korset har 
Verres efterträdare låtit stå kvar som en varning till alla andra 
som kunde känna sig frestade att tala alltför fritt.”
 ”Fanns det vittnen till korsfästelsen?”
 ”Självklart. Hundratals.”
 ”Några romerska medborgare?”
 ”Ja då.”
 ”Kan ni nämna några av dem?”
 Han tvekade. ”Gaius Numitorius, en romersk riddare från 
Puteoli. Bröderna Cottius från Tauromenium. Lucceius – han är 
från Regium. Det måste ha funnits fl er.”
 Jag skrev ned namnen. Efteråt, medan Cicero tog ett bad, samla-
des vi bredvid karet för att dryfta den senaste utvecklingen. Lucius 
sade: ”Den här Gavius kanske verkligen kunskapade olagligt.”
 ”Jag skulle vara mer benägen att tro det”, sade Cicero, ”ifall 
Verres inte hade riktat samma anklagelse mot Sthenius, som inte 
sysslar mer med olovlig underrättelseverksamhet än ni eller jag. 
Nej, det här är sådana knep som det odjuret helst tar till: han 
framlägger en falsk anklagelse och utnyttjar sedan sin ställning 
som provinsens högste rättskipare till att åstadkomma en fäl-
lande dom och sedan utmäta straffet. Frågan är: Varför valde han 
Gavius?”
 Ingen kunde ge något svar på det, och inte heller hade vi tid 
att stanna kvar i Messana och försöka få fram ett. Tidigt nästa 
morgon var vi tvungna att resa till vårt första avtalade besök, i 
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hamnstaden Tyndaris på öns norra sida. Det blev ett mönster för 
det tjogtal liknande besök som följde. Stadens styresmän mötte 
upp och visade Cicero alla tillbörliga hedersbetygelser. Han för-
des till stora torget. Han förevisades den överallt uppdykande 
bildstoden som föreställde Verres, och som medborgarna hade 
tvingats betala och nu hade vält och krossat. Cicero höll ett kort 
tal om den romerska rättvisan. Hans stol ställdes upp och han 
lyssnade till invånarnas klagomål. Han valde därpå ut dem som 
var mest uppseendeväckande eller lättast att bevisa – i Tyndaris 
var det Sopaters berättelse: han hade bundits vid en bildstod, 
naken, tills staden lämnade ifrån sig sin bronsbild av Merkurius – 
och till sist nedtecknade jag eller någon av mina två medhjälpare 
redogörelserna, som bevittnades och undertecknades.
 Från Tyndaris reste vi vidare till Sthenius hemstad Thermae, 
där vi träffade hans hustru i hans tomma hus. Hon snyftade när 
Cicero överlämnade några brev från hennes landsfl yktige make. 
Sedan avslutade vi veckan i den befästa hamnen Lilybaeum, på 
öns yttersta västspets. Cicero kände väl till platsen, eftersom han 
hade varit förlagd här som ung ämbetsman. Vi övernattade, som 
så ofta förr, hemma hos hans gamle gode vän Pamphilius. Vid 
middagen första kvällen märkte Cicero att den tidigare bordsupp-
satsen – en vacker kanna med tillhörande bägare, allt arvegods – 
saknades, och när han frågade var den hade blivit av fi ck han höra 
att Verres hade lagt beslag på den. Det framgick snart att alla de 
andra middagsgästerna hade liknande erfarenheter. Unge Gaius 
Cacurius hade tvingats lämna ifrån sig hela sitt bohag, Lutatius 
ett bord av citronträ vid vilket Cicero regelbundet hade ätit. Lyso 
hade rånats på sin dyrbara Apollobildstod, Diodorus på en upp-
sättning Mentorbägare i drivet silver. Detta fortsatte i det oändli-
ga – och det bör ju jag veta, eftersom det var jag som befalldes att 
sammanställa förteckningen. Efter att ha lyssnat på vittnesmålen 
från var och en av dem, och så småningom från alla deras vänner, 
började jag tycka att Cicero hade blivit en aning rubbad – hade 
han tänkt sig att förteckna varenda stulen sked och gräddsnipa 
på ön? – men givetvis var han slugare än jag, vilket tiden skulle 
komma att utvisa.
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 Vi reste vidare några dagar senare och satt och skakade på obe-
lagda vägar från Lilybaeum till tempelstaden Agrigentum, innan 
det bar av till öns bergiga hjärta. Vintern var ovanligt hård; him-
mel och jord blygråa. Cicero blev svårt förkyld och satt insvept 
i sin mantel längst bak i vagnen. I Henna, en stad insprängd i 
brant stupande bergväggar och omgiven av sjö och skog, kom alla 
präster ut och mässade och sjöng för att ta emot oss, klädda i sina 
utsmyckade kåpor och med sina heliga kvistar i handen. De förde 
oss till gudinnan Ceres helgedom, varifrån Verres hade stulit 
hennes bildstod. Och här råkade vårt sällskap för första gången i 
bråk med den nye ståthållaren Lucius Metellus liktorer. Råskin-
nen med sina påkar och yxor stod på ena sidan av salutorget och 
skrek ut hotelser om stränga straff för alla som vågade vittna mot 
Verres. Inte desto mindre övertalade Cicero tre framstående 
medborgare i Henna – Thedorus, Numenius och Nicasio – att 
göra sig omaket att resa till Rom och vittna.
 Slutligen styrde vi mot havet igen, sydostvart, till de bördiga 
slättmarkerna vid berget Etna, land som ägdes av staten och för-
valtades för Roms drätsel av ett företag för skatteuppbörd, vilket 
i sin tur beviljade öns bönder jordlegor. När Cicero först hade 
vistats på Sicilien hade Leontinis fält varit Roms kornbod. Men 
nu åkte vi förbi ödegårdar och gråa, obrukade åkermarker, här 
och där med pelare av brun, vinddriven rök, där hemlösa tidigare 
förpaktare nu levde utan tak över huvudet. Verres och hans vän-
ner i uppbördsföretaget hade spritt sig över trakten som en här på 
plundringståg, införskrivit grödor och boskap för en bråkdel av 
deras rätta värde och höjt jordlegorna till långt över vad de fl esta 
kunde betala. En bonde som hade vågat klaga, Nymphodorus 
från Centuripae, hade gripits av Verres indrivare Apronius och 
hängts i ett olivträd på marknadsplatsen i Etna. Sådant gjorde 
Cicero rasande och sporrade honom i hans ansträngningar. Jag 
njuter ännu av minnet av denne högst förfi nade herreman, där 
han med togan upphissad kring knäna, de prydliga röda skorna i 
ena handen och åklagarfullmakten i den andra, försiktigt tram-
par fram i ösregn över en leråker för att ta upp vittnesmål från en 
lantman vid plogen. När vi äntligen kom till Siracusa, efter drygt 
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trettio dagars tröttande resor runt provinsen, hade vi samlat mer 
än tvåhundra vittnesmål.
 Siracusa är överlägsen alla andra sicilianska städer i storlek och 
skönhet. Egentligen består staden av fyra städer, som har växt 
samman till en. Tre av dem – Achradina, Tycha och Neapolis – 
har brett ut sig kring hamnen, och i mitten av denna stora natur-
liga havsvik ligger den fjärde orten, som helt enkelt kallas Ön, 
det gamla kungasätet, som förbinds med de övriga genom en bro. 
I denna muromgärdade stad i staden, som på natten är förbjudet 
område för sicilianarna, har den romerske ståthållaren sin borg, 
nära intill de stora templen helgade åt Diana och Minerva. Vi hade 
varit rädda för att få ett ovänligt mottagande, eftersom Siracusas 
trohet mot Verres endast överträffades av Messanas, och senaten 
i staden hade nyligen röstat för att ge honom ett lovtal. Men det 
visade sig bli raka motsatsen. Ryktet om Ciceros nit och redlig-
het hade föregått honom, och vi följdes in genom Agrigentum-
porten av en skara jublande medborgare. (En anledning till att 
Cicero var så omtyckt var att han som ung ämbetsman på stadens 
igenvuxna kyrkogård hade hittat gravplatsen med kvarlevorna av 
matematikern Arkimedes – den störste i Siracusas hävder. Givet-
vis hade han någonstans läst att den utmärktes av en cylinder och 
en sfär, och när han väl hade funnit monumentet betalade han 
för att röja bort ogräs och snår. Sedan hade han tillbringat många 
timmar invid den, i begrundan över människolivets fl yktiga ära. 
Hans frikostighet och vördnadsfulla sinnelag hade inte glömts av 
stadens invånare.)
 Men åter till vårt besök. Vi inhystes hos en romersk riddare, 
Lucius Flavius, en gammal vän till Cicero, som hade många berät-
telser om Verres ondska och illdåd att lägga till vår redan överfulla 
dokumentsamling. Bland annat den om sjörövaren Heracleo, som 
hade fått segla rätt in i Siracusa med fyra små galärer, plundra för-
rådsbyggnaderna och försvinna utan att möta något motstånd. När 
han sedan togs tillfånga några veckor senare i hamnstaden Megara 
längre norrut hade varken han eller hans mannar letts genom 
gatorna som fångar, och det ryktades att Verres hade betalat en 
stor lösesumma för honom. Och så var det den hemska historien 
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om romaren Lucius Herennius, som en morgon hade släpats in på 
Forum i Siracusa efter att utan vidare ha påståtts vara olovlig kun-
skapare och där halshuggits på Verres befallning – trots vädjanden 
från vänner och bekanta, som hade kommit rusande till torget när 
de fi ck höra vad som pågick. Likheten mellan det som drabbade 
Herennius och det som drabbade Gavius i Messana var slående: 
bägge var romare, bägge var från Spanien, bägge var verksamma 
på penningmarknaden, bägge anklagades för olovlig underrättelse-
verksamhet och bägge avrättades utan rannsakan och dom.
 Efter middagen den kvällen tog Cicero emot en budbärare från 
Rom. Efter att omedelbart ha läst försändelsen bröt han upp och 
tog Lucius, unge Frugi och mig åt sidan. Brevet var från hans bror 
Quintus som kom med allvarliga nyheter. Tydligen hade Horten-
sius börjat med sina gamla stämplingar igen. Utpressningsdom-
stolen hade oväntat medgett att åtal fi ck väckas mot förre ståthål-
laren i Achaia. Åklagaren, Dasianus, känd för sitt samröre med 
Verres, hade rest till Grekland och skulle sedan komma tillbaka 
och lägga fram sina bevis två dagar före den tidsgräns som hade 
satts upp för Ciceros återkomst från Sicilien. Quintus uppma-
nade sin bror att återvända till Rom så snart som möjligt för att 
reda upp saker och ting. 
 ”Det är en fälla”, sade Lucius genast. ”Så att du ska bli orolig 
och avbryta din utredning här.”
 ”Förmodligen”, svarade Cicero. ”Men jag kan inte kosta på mig 
att stanna kvar. Om det andra åtalet hamnar på domstolens dag-
ordning före vårt, och om Hortensius för sin talan vitt och brett 
som han gillar att göra, kan vårt mål fl yttas fram till tiden efter 
valen. Vid det laget kommer Hortensius och Quintus att ha valts 
till konsuler. Den yngste av bröderna Metellus kommer säkert 
att väljas till pretor, och den tredje kommer fortfarande att vara 
ståthållare här. Vad sägs om de utsikterna?”
 ”Vad ska vi göra då?”
 ”Vi har slösat för mycket tid på att jaga småvilt i den här utred-
ningen”, sade Cicero. ”Vi måste fl ytta in kriget i fi endens läger, 
vi måste få dem att tala som verkligen vet vad som har skett – 
romarna själva.”
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 ”Jag instämmer”, sade Lucius. ”Frågan är bara hur?”
 Cicero såg sig hastigt omkring och sänkte rösten innan han 
svarade. ”Husrannsakan”, sade han. ”Husrannsakan i alla upp-
bördsmännens ämbetsrum.”
 Till och med Lucius blev aningen grön i ansiktet vid de orden, 
för bortsett från att stega rätt in i ståthållarens borg och försöka 
anhålla Metellus, var detta väl det mest utmanande som Cicero 
kunde ta sig för. Skatteindrivarna var en samling män som till-
hörde riddarståndet och verkade i lagens hägn. De hade goda 
förbindelser och bland deras gynnare fanns säkerligen några av 
de mest förmögna senatorerna i Rom. Cicero själv hade, med sin 
särskilda inriktning på handelsrätt, skapat ett nätverk av gynnare 
i just detta skikt av stormän. Han visste att det var vågat, men 
han tänkte inte ge efter, för detta var det mörka hjärtat i Verres 
mordiska ondska, det var han övertygad om. Han sände tillbaka 
budbäraren till Rom samma kväll med ett brev till Quintus, där 
det stod att han bara hade ett ytterligare ärende att uträtta, och 
att han skulle lämna ön inom några få dagar.
 Cicero var nu tvungen att förbereda sig i stor hast och hem-
lighet. Han tänkte hålla sin husrannsakan två dagar senare, i den 
stund man minst kunde ana – strax före gryningen en stor allmän 
helgdag, Terminalia. Att denna dag är helgad åt Terminus, den 
uråldriga gudomen för gränser och grannsämja, gjorde den bara 
mer symboliskt passande i hans ögon. Flavius, vår värd, gick med 
på att följa oss och visa var uppbördsmännen höll till. Dessför-
innan gick jag ned till hamnen i Siracusa och återfann samma 
pålitliga skeppare som jag hade anlitat fl era år tidigare, när Cicero 
i all hast reste tillbaka till Italien. Av honom lejde jag skepp och 
besättning och sade åt honom att vara redo att avsegla före veck-
ans slut. De bevis som vi redan hade samlat in packades i lårar 
och lastades ombord. Fartyget ställdes under bevakning.
 Ingen av oss fi ck mycket sömn den natten. I mörkret före gry-
ningen ställde vi våra hyrda oxkärror på bägge sidor där gatan 
mynnade ut, så att den spärrades av, och när Cicero gav tecken 
hoppade vi allesammans ut med facklor i händerna. Senatorn 
bankade på porten och tog ett steg åt sidan utan att vänta på 
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svar, och ett par av våra stadigaste medhjälpare började bearbeta 
dörren med yxor. I samma ögonblick som den gav vika störtade 
vi in i hallen, föste undan den åldrige vakten och lade beslag på 
företagets dokument. Vi bildade hastigt kedja – innefattande 
Cicero – och lät skrinen med vaxtavlor och papyrusrullar gå från 
hand till hand, ut på gatan och upp i våra kärror. 
 Jag lärde mig en värdefull läxa den dagen, nämligen att om 
man vill bli omtyckt så fi nns det inget säkrare sätt än att plundra 
en sammanslutning av skatteindrivare. När solen gick upp och 
nyheten om vårt gryningsangrepp spreds i staden bildade hän-
förda Siracusabor en hedersvakt runt oss, mer än tillräckligt stor 
för att avskräcka ledaren för uppbördsmännen, Carpinatius, när 
han kom för att återta byggnaden med hjälp av ett förband legio-
närer som hade lånats ut till honom av Lucius Metellus för det 
ändamålet. Han och Cicero råkade i våldsamt gräl mitt ute på 
gatan. Carpinatius hävdade att uppbördsdokument i en provins 
skyddades av lagen från att beslagtas, varpå Cicero svarade att 
hans fullmakt från domstolen stod över sådana adiafora. Egent-
ligen, det erkände Cicero efteråt, hade Carpinatius rätt. ”Men”, 
tillade han, ”den som styr över gatan styr över lagen” – och det 
var, åtminstone vid detta tillfälle, Cicero som styrde över gatan.
 Sammanlagt måste vi ha kört mer än fyra vagnslaster dokument 
till Flavius hus. Vi låste grindarna, satte ut vakter och påbörjade 
det tröttsamma arbetet med att gå igenom det beslagtagna. Till 
och med i dag får blotta minnet av omfånget hos vår uppgift 
mig att börja svettas. Dokumenten gick åtskilliga år tillbaka 
i tiden och omfattade inte bara all statlig jord på Sicilien utan 
angav också antalet och egenskaperna hos varje bondes betesdjur, 
liksom varenda gröda han någonsin hade sått, dess storlek och 
avkastning. Här fanns uppgifter om beviljade lån och betalda 
skatter och brevväxling med myndigheter. Och snart stod det 
klart att andra händer redan hade bläddrat igenom dessa heka-
tomber av dokument och avlägsnat alla spår av namnet Verres. 
Ett rasande budskap skickades från ståthållaren, i vilket Cicero 
uppfordrades att infi nna sig hos Metellus, när domstolarna öpp-
nade igen påföljande dag, för att bemöta en stämning från Car-
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pinatius, som krävde att dokumenten skulle återlämnas. Under 
tiden hade ytterligare en stor folkhop börjat samlas utanför huset 
och ropa Ciceros namn. Jag tänkte på Terentias spådom, att hen-
nes man och hon skulle stötas ut av Rom och sluta sina dagar 
som konsul och konsulinna i Thermae, och aldrig hade väl någon 
verkat mer sannspådd än i det ögonblicket. Det var bara Cicero 
som behöll fattningen. Han hade företrätt tillräckligt många ohe-
derliga skatteindrivare i sin dag och kände till alla deras fi nter. 
När det väl stod klart att de dokument som öppet namngav Ver-
res hade gallrats ut grävde han fram en gammal förteckning över 
skatteindrivningsföretagets alla ledare och lusläste den tills han 
kom till namnet på bolagets penningansvarige under Verres tid 
som ståthållare.
 ”En sak ska jag säga dig, Tiro”, upplyste han mig. ”Jag har hit-
tills aldrig råkat på en penningansvarig som inte har behållit en 
egen uppsättning dokument när hans efterträdare tog över, bara 
för att vara på den säkra sidan.”
 Och med de orden gav vi oss ut på nästa plundringståg den 
morgonen.
 Vårt mål var en man vid namn Vibius, som just då fi rade Ter-
minalia med sina grannar. I hans trädgård hade de rest ett altare 
och på det fanns säd, några honungskakor och litet vin. Vibius 
hade nyss offrat en spädgris. (”De där skumma bokhållarna är 
alltid mycket fromma av sig”, anmärkte Cicero.) När Vibius såg 
senatorn komma liknade han själv en spädgris litegrann, men när 
han väl hade läst fullmakten, vid vilken Glabrios insegel som 
pretor var fäst, bestämde han sig motvilligt för att det inte fanns 
annat att göra än att samarbeta. Han bröt upp från sina förvirrade 
gäster, visade in oss i tablinum och öppnade sin skattkista. Bland 
lagfarterna, bokföringen och smyckena fanns en liten bunt brev 
märkt ”Verres”, och när Cicero öppnade den uppvisade Vibius 
ett ansiktsuttryck av yttersta fasa. Jag antar att han måste ha fått 
befallning att förstöra breven och antingen glömt det eller tänkt 
sig att göra pengar på dem.
 Vid första anblicken fanns där inte mycket – bara brev från en 
skattegranskare, Lucius Canuleius, som var ansvarig för uppbörd 
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av utförselavgifter på alla varor som gick genom Siracusas hamn. 
Breven tog upp en viss last som hade lämnat Siracusa två år tidi-
gare, och för vilken Verres inte hade erlagt några som helst avgif-
ter. En bilaga angav lastens innehåll: fyrahundra krukor honung, 
femtio divaner, tvåhundra ljuskronor och nittio balar tyg från 
Malta. Andra åklagare skulle inte ha insett innebörden av detta, 
men Cicero gjorde det omedelbart.
 ”Titta här”, sade han och räckte över förteckningen till mig. 
”Det här är inte egendom som har beslagtagits från ett antal 
olyckliga enskilda ägare. Fyrahundra krukor honung? Nittio balar 
tyg från utlandet?” Han vände sig rasande mot den vanmäktige 
Vibius. ”Det här är en last, eller hur? Din ståthållare Verres måste 
ha stulit ett helt fartyg.”
 Den arme Vibius var fullkomligt utom sig. Han kastade oroliga 
blickar över axeln mot sina bestörta gäster, som satt där gapande 
och stirrade åt vårt håll, varpå han bekräftade att det förvisso 
handlade om en skeppslast, och att Canuleius hade beordrats att 
aldrig mer försöka ta ut avgifter på något av det som ståthållaren 
lät föra ut.
 ”Hur många sådana här laster skickade Verres?” frågade Cice-
ro.
 ”Jag vet inte.”
 ”Gissa.”
 ”Tio”, sade Vibius skräckslaget. ”Kanske tjugo.”
 ”Och inga avgifter betalades någon gång? Inget togs med i bok-
föringen?”
 ”Nej.”
 ”Och var kom Verres över alla de här varorna?” frågade Cice-
ro.
 Vibius var nära att svimma av fasa. ”Senatorn, jag ber …”
 ”Jag kommer att låta anhålla dig”, sade Cicero. ”Jag ska låta slå 
dig i bojor och föra dig till Rom. Jag kommer att knäcka dig när 
du vittnar inför tusen åskådare på Forum Romanum och mata 
den Kapitolinska triadens hundar med det som blir kvar av dig.”
 ”Från fartyg, senatorn”, sade Vibius med förskrämd liten röst. 
”Från fartyg kom de.”
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 ”Vad då för fartyg? Varifrån?”
 ”Överallt ifrån. Asien. Syrien. Tyros. Alexandria.”
 ”Och vad hände med de här fartygen? Lät Verres beslagta 
dem?”
 ”Ja, senatorn.”
 ”På vilka grunder?”
 ”Olovlig underrättelseverksamhet.”
 ”Aha, olovlig underrättelseverksamhet! Självklart! Har någon 
människa”, sade Cicero till mig, ”någonsin upptäckt så många 
olovliga kunskapare som vår falkögde ståthållare Verres? Berätta”, 
sade han och vände sig åter mot Vibius, ”vad hände med besätt-
ningarna på de här skeppen?”
 ”De fördes till Stenbrotten.”
 ”Och vad hände med dem där?”
 Inget svar.

Stenbrotten var det mest ohyggliga av alla fängelser på Sicilien, 
kanske det mest ohyggliga i hela världen – i varje fall hade jag 
aldrig hört talas om något värre. Det var sexhundra fot långt och 
tvåhundra brett, hugget långt nere i urberget på den befästa hög-
slätt som kallades Epipolae och ligger ovanför Siracusa i norr. Här, 
i detta helvetesgap ur vilket inget skrik kunde höras, skyddslösa 
mot sommarens glödande hetta och vinterns iskalla regn, plå-
gade av både vakternas grymhet och medfångarnas vidriga lustar, 
pinades och dog Verres offer.
 På grund av sin välkända avsky för livet i fält anklagades Cice-
ro ofta för feghet av sina fi ender, och visst var han lagd åt det 
oroliga och sjåpiga hållet. Men jag kan intyga att han var tapper 
den dagen. Han återvände till vårt hus för att hämta Lucius men 
lät unge Frugi stanna kvar och fortsätta granskningen av upp-
bördslängderna. Därpå, beväpnade bara med våra vandrarstavar 
och fullmakten som hade utfärdats av Glabrio, och åtföljda av den 
numera givna skocken Siracusabor, tog vi oss uppför den branta 
stigen till Epipolae. Som alltid hade nyheten om Ciceros närvaro 
och uppdrag föregått honom: fängelsevaktens befälhavare gav oss 
– efter ett förintande ordfl öde från senatorn, som hotade med 
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alla slags stränga straff om hans krav inte uppfylldes – tillåtelse 
att komma innanför skyddsmuren och ut på högslätten. Väl inne 
yrkade Cicero, döv för alla varningar om farorna, på att själv få 
besiktiga Stenbrotten.
 Denna vidsträckta fängelsehåla, tyrannen Dionysius verk, var 
redan över trehundra år gammal. En uråldrig port av plåt låstes 
upp och vi fortsatte in i en underjordisk gång, anförda av fång-
vaktare med brinnande facklor. De fuktglänsande väggarna, som 
var skorviga av kalkbeläggningar och svamp, råttorna som pilade 
omkring i skuggorna, stanken av död och avfall, de olycksaliga 
själarnas skrik och jämmer – det var en sannskyldig nedstigning 
i Hades. Så småningom kom vi till ytterligare en bastant dörr, 
och när den hade låsts upp och regeln dragits ifrån steg vi ut på 
fängelsets golv. Vilken syn! Det var som om en jätte hade tömt ut 
en säck med hundratals män i bojor och sedan vräkt ned dem i en 
grop. Ljuset var svagt, nästan som under vatten, och det syntes 
bara fångar så långt ögat nådde. Några hasade omkring, några 
satt hukade i klungor, men de fl esta hade dragit sig undan sina 
medfångar och låg där som gulnande säckar av knotor. Dagens lik 
hade ännu inte röjts undan och det var svårt att skilja de levande 
benranglen från de döda.
 Vi kryssade fram mellan kropparna – dem som redan hade 
dött och dem som fortfarande väntade på slutet, det gick inte att 
märka någon skillnad – och ibland stannade Cicero till, frågade 
någon vad han hette och lutade sig ned för att höra det framviska-
de svaret. Vi hittade inga romare, bara sicilianare. ”Är någon här 
romersk medborgare?” frågade han högt. ”Har någon av er blivit 
hitförd från ett fartyg?” Tystnad. Han vände sig om och ropade 
på vaktbefälet och krävde att få se förteckningen över fångar. 
Liksom Vibius kämpade den arme mannen mellan sin fruktan 
för Verres och sin fruktan för åklagaren, men så småningom gav 
han efter. 
 Inhuggna i Stenbrottens klippväggar fanns särskilda kammare 
och gångar för pinobänkar och avrättningar, och rum där vakterna 
åt och sov. (Den avrättningsmetod man föredrog, det upptäckte 
vi senare, var strypsnara.) Här inrymdes också fängelseledningen, 
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sådan den nu var. Lådor med fuktiga, mögliga rullar hämtades ut 
åt oss, med långa förteckningar på fångars namn, dagen för deras 
ankomst och försvinnande. Några upptogs som frisläppta, men 
vid de fl esta stod ristat det sicilianska ordet edikaiothesan – vilket 
betyder ”avrättning genomförd”.
 ”Jag vill ha en avskrift av uppgifterna om varje intagen fånge 
under de tre år som Verres var ståthållare”, sade Cicero åt mig, 
”och du”, sade han åt fängelseföreståndaren, ”ska när det är utfört 
skriva under att vi har gjort en trogen avskrift.”
 Medan jag och de bägge andra skrivarslavarna började arbeta 
sökte Cicero och Lucius i dokumenten efter romerska namn. 
Även om största delen av dem som hölls fångna i Stenbrotten 
under Verres tid uppenbarligen var sicilianare tillhörde också en 
stor andel män folkslag kring hela Medelhavet: spanjorer, egyp-
tier, syrier, cilicier, kretensare, dalmatier. När Cicero frågade var-
för de hade fängslats fi ck han höra att de var sjörövare – sjörövare 
och olovliga kunskapare. Alla upptogs som avrättade, bland dem 
den ökände sjörövaren Heracleo. Romarna angavs däremot som 
”frisläppta” – bland dem de bägge männen från Spanien, Publius 
Gavius och Lucius Herennius, vars avrättningar hade beskrivits 
för oss.
 ”De här förteckningarna är meningslösa”, sade Cicero lågt till 
Lucius, ”inte ett uns sanna. Ingen har sett Heracleo dö, trots att 
korsfästa pirater ofelbart lockar jublande folkhopar. Jag tycker att 
det verkar som om Verres helt enkelt bytte ut dem – dödade de 
oskyldiga besättningarna och släppte sjörövarna fria, säkert mot 
en fet lösen. Om Gavius och Herennius hade upptäckt Verres 
ränkspel skulle det förklara varför han var så angelägen om att 
snabbt få dem avrättade.”
 Jag trodde att stackars Lucius skulle kräkas. Han hade sanner-
ligen kommit långt från sina fi losofi ska skrifter i Rom, där han nu 
satt och granskade förteckningar över avrättade i det fl ackande 
skenet från vaxljus, åttio fot under drypande våt jord. Vi avslu-
tade arbetet så snabbt vi kunde, och aldrig har jag varit gladare 
åt att komma iväg från något ställe än jag var när jag vandrade 
upp genom den underjordiska gången i Stenbrotten och återkom 
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till mänskligheten på jordens yta. Det hade blåst upp en svag 
pålandsvind, och jag minns det som vore det nu i eftermiddag 
och inte den där eftermiddagen för mer än ett halvt århundrade 
sedan: hur vi ofrivilligt vände ansiktet mot vinden och tacksamt 
insöp smaken av den kyliga, klara luften.
 ”Lova mig”, sade Lucius efter en stund, ”att om du någonsin 
uppnår det imperium som du så hett åtrår, så ska du aldrig härska 
över sådan grymhet och orättvisa som här.”
 ”Det svär jag på”, svarade Cicero. ”Och om du, min käre Lucius, 
någonsin skulle fråga dig varför rättskaffens män försmår fi losofi n 
för att sträva efter makt i den verkliga världen, så ska du i gengäld 
lova mig att alltid minnas vad du har fått bevittna i Stenbrotten i 
Siracusa.”

Nu hade det hunnit bli sen eftermiddag, och Siracusa var i upp-
ror på grund av Ciceros insatser. Folkhopen som hade följt oss 
uppför fängelsebranten väntade fortfarande på oss utanför Epipo-
laes murar. Den hade blivit ännu större, och några av de mest 
framstående invånarna i staden hade anslutit sig, bland dem Jupi-
ters överstepräst, högtidsklädd i sin heliga skrud. Detta ämbete, 
av hävd förbehållet Siracusas högsta samhällsskikt, innehades 
för närvarande av ingen annan än Ciceros klient Heraclius, som 
hade återvänt från Rom på eget bevåg för att bistå oss – något 
som innebar avsevärd fara för honom. Han anhöll om att Cicero 
omedelbart skulle följa honom till stadens senat, där dess äldste 
väntade på att få ge honom ett regelrätt offi ciellt mottagande. 
Cicero var kluven. Han hade mycket arbete kvar att uträtta, och 
inte så lång tid på sig, och det var inte tillbörligt att en romersk 
senator talade för en provinsförsamling utan ståthållarens medgi-
vande, den saken var klar. Men det lovade också att bli ett gyllene 
tillfälle att föra utredningen framåt. Efter en kort tvekan sade 
Cicero ja, så vi vandrade iväg nedför berget, med ett ofantligt 
följe av vördnadsfulla sicilianare.
 Senaten var fullsatt. Under en förgylld bildstod föreställande 
Verres själv hälsade husets äldste senator i ämbetet, den vörd-
nadsvärde Diodorus, Cicero välkommen på grekiska, och bad om 



133

ursäkt för att man dittills inte hade erbjudit honom någon hjälp: 
inte förrän efter insatserna denna dag hade de förstått att han 
menade allvar. Cicero – som även han talade grekiska och var 
uppeldad av det som han nyss hade fått bevittna – höll ett lysande 
oförberett tal, i vilket han lovade att ägna sitt liv åt att ställa 
till rätta de orättvisor som det sicilianska folket hade utsatts för. 
Efter talet röstade Siracusas senatorer så gott som enhälligt för 
att dra tillbaka Verres lovtal (som de bara hade gått med på efter 
påtryckningar från Metellus, det svor de på). Under högljudda 
uppmuntrande tillrop kastade fl era av de yngre senatorerna rep 
runt halsen på Verresbilden och störtade den, medan – viktigare, 
förstås – andra ur senatens egna hemliga urkundssamlingar häm-
tade fram en uppsjö nya bevis för Verres brott: bland annat stöld 
av tjugosju ovärderliga bilder från Minervas tempel – till och 
med de praktfullt utsirade portarna till helgedomen hade forslats 
bort! – liksom uppgifter om alla de mutor som Verres hade krävt 
för att frikänna när han var domare.
 Nyheten om denna samling av senaten och störtandet av Ver-
resbilden hade vid det här laget nått ståthållarens borg, och när 
vi försökte lämna senatsbyggnaden fann vi den omringad av 
romerska soldater. Mötet upplöstes på Metellus befallning, Hera-
clius anhölls och Cicero befalldes att omedelbart inställa sig hos 
ståthållaren. Det kunde lätt ha blivit ett blodigt upplopp, men 
Cicero hoppade upp på ett vagnsfl ak, talade till sicilianarna och 
sade åt dem att lugna ned sig, att Metellus inte skulle våga göra 
något mot en romersk senator med befogenhet från en pretors-
domstol – även om han tillade, bara halvt på skämt, att om han 
inte hade synts till när mökret började falla kanske de borde för-
höra sig om var han fanns. Så klättrade han ned och vi fördes över 
bron och ut på Ön.
 Släkten Metellus var vid denna tid på väg mot höjden av sin 
makt. I synnerhet föreföll den gren av släkten som hade fram-
bringat de tre bröderna Quintus, Lucius och Marcus – då alla 
i fyrtioårsåldern – förutbestämd att styra i Rom för årtionden 
framåt. De var, som Cicero uttryckte det, ett trehövdat odjur, och 
dess mittersta huvud – mellanbrodern Lucius – var på många sätt 
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det mest fruktansvärda av dem. Han tog emot oss i kungagema-
ket i ståthållarens borg med hela sitt imperiums prakt – överväldi-
gande med sitt fördelaktiga utseende, där han satt i sin guld- och 
elfenbensinlagda praktstol under de stela marmorblickarna från 
ett tiotal föregångare, omgiven av sina liktorer, med bisittare och 
skrivarslavar bakom sig, och vid dörren en beväpnad vaktstyrka.
 ”Det är ett brottsligt förräderi”, började han, utan att resa sig 
och utan att hälsa, ”att anstifta uppror i en romersk provins.”
 ”Det är också ett brottsligt förräderi”, svarade Cicero, ”att 
kränka Roms folk och senat genom att hindra deras utsände att 
fullgöra sina plikter.”
 ”Jaså? Och vad för slags romersk utsänd är det som tilltalar en 
grekisk församling på deras eget modersmål? Överallt där du har 
varit i den här provinsen har du framkallat oroligheter. Jag fi n-
ner mig inte i det! Vi har för få man för att kunna upprätthålla 
ordningen bland så många infödda. Du gör den här provinsen 
omöjlig att styra på grund av din förbannade uppvigling.”
 ”Jag kan försäkra dig om att folket känner bitterhet mot Verres, 
inte mot Rom.”
 ”Verres!” Metellus dunkade handen i stolskarmen. ”När bör-
jade du sysselsätta dig med Verres? Det ska jag tala om för dig. 
Sedan du såg en möjlighet att utnyttja honom för att själv komma 
dig upp, din jävla lilla fräcka lagvrängare!”
 ”Skriv ned det där, Tiro”, sade Cicero utan att släppa Metellus 
med blicken. ”Jag vill ha det ordagrant återgivet. Sådana nedsät-
tande yttranden äger fullständig beviskraft inför domstol.”
 Men jag var för rädd att ens röra mig, för nu hördes rop och 
skrik från de övriga i rummet, och Metellus hade fl ugit upp ur 
stolen. ”Jag befaller dig”, sade han, ”att återbörda de dokument 
som du stal i morse!”
 ”Och jag påminner ödmjukast ståthållaren”, sade Cicero lugnt, 
”om att han inte för befäl över några vapenövningar, att den han 
tilltalar är en fri romersk medborgare, och att jag tänker fullgöra 
mina plikter enligt mitt uppdrag.”
 Metellus hade satt händerna i sidorna och lutade sig över Cice-
ro, med den breda hakan framskjuten. ”Du ska återlämna doku-
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menten nu, här i enrum – annars kommer du att beordras göra 
det i morgon inför domstol, inför hela Siracusa!”
 ”Jag väljer att få min sak prövad i rätten, som alltid”, sade Cicero 
och böjde lätt på huvudet. ”I synnerhet som jag vet vilken oväldig 
och hedervärd domare jag får i dig, Lucius Metellus – en värdig 
arvtagare till Verres!”
 Jag vet att jag har nedtecknat detta samtal fullständigt, efter-
som Cicero och jag i samma ögonblick som vi hade lämnat 
ämbetsrummet – vilket skedde mycket raskt efter detta sista 
meningsutbyte – gick igenom det medan vi fortfarande hade det 
i färskt minne, för det fall han verkligen skulle få anledning att 
använda det i rätten. (Denna ordagranna nedskrift återfi nns än i 
denna dag bland hans dokument.)
 ”Det där gick ju bra”, skämtade han, men både händerna och 
rösten skälvde, för nu stod det klart att hela hans uppdrag hota-
des av allvarlig fara, ja kanske han själv till liv och lem. ”Men om 
man söker makt”, sade han, nästan för sig själv, ”och om man är 
en uppkomling, är det så här man måste göra. Ingen kommer att 
rätt och slätt överlämna makten.”
 Vi återvände genast hem till Flavius och arbetade hela natten, i 
det svaga skenet från rykande sicilianska vaxljus och osande olje-
lampor, med att förbereda oss inför framträdandet inför domsto-
len följande morgon. Uppriktigt sagt förstod jag inte vad Cicero 
kunde hoppas att uppnå, förutom förödmjukelse. Metellus skulle 
aldrig döma till hans fördel, och dessutom – vilket Cicero hade 
medgett mellan fyra ögon – hade uppbördsmännen rätten på 
sin sida. Men lyckan står den djärve bi, som den ädle Terentius 
uttrycker det, och fru Fortuna gynnade sannerligen Cicero den 
natten. Det var unge Frugi som svarade för genombrottet. Jag 
har inte nämnt Frugi så ofta i den här berättelsen som jag borde 
ha gjort, mest därför att han präglades av det slags lågmälda 
hederlighet som inte låter tala om sig särskilt mycket och som 
uppmärksammas först när vederbörande inte är med oss längre. 
Han hade tillbringat hela dagen med skatteindrivarnas bokföring, 
och på kvällen vägrade han – trots att han hade smittats av Cice-
ros snuva – att gå och lägga sig, utan ägnade sig åt de bevis som 
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hade insamlats av senaten i Siracusa. Tiden måste ha lidit långt 
efter midnatt då jag hörde honom ropa till, och så vinkade han 
åt oss att komma bort till hans bord. Utlagda på bordet låg en 
rad vaxtavlor som återgav företagets mellanhavanden med olika 
penninginrättningar. I sig betydde förteckningarna med namn, 
datum och belopp föga. Men när Frugi jämförde dem med den 
förteckning som Siracusas invånare hade upprättat över dem som 
hade tvingats att betala mutor till Verres såg vi att de stämde 
överens, på sestertiern när: de utpressade hade skaffat pengarna 
genom lån. Ännu bättre såg det ut när han lade fram en tredje 
förteckning: inbetalningarna till företaget. På motsvarande dagar 
hade exakt samma belopp inbetalats till uppbördsföretaget av 
en viss ”Gaius Verrucius”. Förfalskningen var så illa utförd att vi 
brast i skratt allesammans, eftersom det namn som ursprungli-
gen stått skrivet där hade varit ”Verres”, men överallt hade de två 
sista bokstäverna skrapats bort och ersatts av ”ucius”.
 ”Verres begärde alltså mutor”, sade Cicero, alltmer upphetsad, 
”och krävde att hans offer skulle låna pengarna av Carpinatius – 
säkert på rena utpressningsvillkor. Sedan satte han in beloppet 
hos sina vänner indrivarna, så att han inte bara skyddade sina 
pengar utan också fi ck ytterligare del i vinsten! Vilket skurksnille 
till skurk! Skurksnille, skurkgirigbuk, skurkdumskalle!” Och 
efter att ha tagit en liten svängom av glädje slog han armarna om 
den förlägne Frugi och kysste honom varmt på bägge kinderna.
 Av alla Ciceros triumfer i domstolarna tror jag att den han upp-
levde följande dag var en av de största – i synnerhet som den de 
jure inte alls var en seger utan ett nederlag. Han valde ut de bevis 
som han behövde ta med tillbaka till Rom, och Lucius, Frugi, 
Sositheus, Laurea och jag bar med oss var sitt dokumentskrin till 
Forum i Siracusa, där Metellus hade upprättat sin domstol. En 
ofantlig skara ortsbor hade redan samlats. Carpinatius satt och 
väntade på oss. Han ansåg sig vara en lagkarl utöver det vanliga 
och förde själv sin talan. Han åberopade varenda betydelsefull 
förordning och domstolssak som fastslog att uppbördshandlingar 
inte kunde utföras från en provins, och dessutom ansträngde han 
sig att rent allmänt ge ett intryck av att vara ett eländigt offer för 
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en maktberusad senator. Cicero hängde med huvudet och spe-
lade upp en sådan förtvivlans teater att jag hade svårt att hålla 
mig för skratt. När han till slut reste sig bad han om ursäkt för 
sina ingripanden, medgav att han inte hade haft rätten på sin sida, 
bad ståthållaren om förlåtelse och lovade att gladeligen återbörda
handlingarna till Carpinatius, men – här tystnade han ett ögon-
blick – men det fanns en liten sak som han inte begrep och som 
han skulle vara mycket tacksam för att innan dess få klarlagd. 
Han tog upp en av vaxtavlorna och granskade den förbluffat. 
”Vem är egentligen Gaius Verrucius?”
 Carpinatius hade lett lyckligt, men såg nu ut som en man 
som har träffats i bröstet av en pil skjuten på nära håll, medan 
Cicero med förbryllad uppsyn, som om allt var ett mysterium 
långt bortom hans fattningsförmåga, visade på de namn, datum 
och belopp i skatteindrivarnas bokföring som sammanföll med 
de anklagelser om mutbrott som hade samlats in av senaten i 
Siracusa.
 ”Och så en sak till”, sade Cicero välvilligt. ”Denne herreman, 
som har haft så många mellanhavanden med er, uppträder inte i 
er bokföring förrän hans namne på ett par bokstäver när, Gaius 
Verres, kom till Sicilien, och han har inte haft med er att göra 
sedan Gaius Verres avreste. Men under de tre år som Verres vis-
tades här var han er störste klient.” Han visade upp dokumenten 
för åhörarna. ”Och olyckligtvis förhåller det sig så – kan ni se det? 
– att varje gång slaven som ansvarade för era dokument skulle 
skriva hans namn slant han ofelbart på samma sätt med sin stylus. 
Men så är det nu en gång. Jag är övertygad om att det inte fi nns 
något misstänkt i det. Därför kanske du helt enkelt kan berätta 
för domstolen vem denne Verrucius är, och var han går att få tag 
på.”
 Carpinatius såg hjälplöst bort mot Metellus, när någon i folk-
hopen ropade: ”Han fi nns inte!” ”Det har aldrig funnits någon 
Verrucius på Sicilien!” skrek en annan. ”Det är Verres!” Och alla 
började mässa: ”Det är Verres! Det är Verres!”
 Cicero höll upp handen för att äska tystnad. ”Carpinatius häv-
dar att jag inte kan föra ut dessa dokument från provinsen, och 
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jag medger att han har lagen på sin sida. Men inget i lagen förbju-
der mig att göra en avskrift, så länge den är ordagrann och veder-
börligen bevittnad. Allt jag behöver är hjälp. Finns det någon här 
som vill hjälpa mig med att skriva av dokumenten, så att jag kan 
ta dem med mig tillbaka till Rom och ställa det här svinet Verres 
inför rätta för hans brott mot Siciliens folk?”
 En skog av händer reste sig. Metellus försökte påkalla tystnad, 
men orden dränktes i larmet från människor som ropade ut sitt 
stöd. Cicero valde med hjälp av Flavius ut samtliga stadens mest 
betrodda män – både sicilianare och romare – och bjöd dem att 
stiga fram och ta del av bevisningen, varpå jag gav var och en av 
de frivilliga en skrivtavla och en stylus. I ögonvrån kunde jag se 
hur Carpinatius förtvivlat försökte ta sig fram till Metellus, och 
jag kunde se hur denne satt med korslagda armar och rasande 
blängde från sin upphöjda bänk, ned mot den oreda som drabba-
de hans domstol. Efter en stund vände han helt enkelt på klacken 
och stegade ilsket uppför trappan och in i templet.
 Så slutade Ciceros besök på Sicilien. Metellus skulle med glädje 
ha låtit gripa honom, det är jag övertygad om, eller åtminstone 
ha hindrat honom från att föra ut bevis. Men Cicero hade vunnit 
alltför många anhängare i både sicilianarnas och romarnas läger. 
Att gripa honom skulle ha lett till upplopp, och Metellus hade ju 
medgett att han inte hade styrkor nog att tygla hela befolkningen. 
Vid eftermiddagens slut hade avskrifterna av uppbördsföretagets 
bokföring bevittnats, förseglats och förts till vårt bevakade fartyg 
i hamnen, där de stuvades intill de andra kistorna med bevisning. 
Cicero stannade själv bara ytterligare en natt på ön, för att upp-
rätta en förteckning över de vittnen som han ville ha till Rom. 
Lucius och Frugi skulle stanna kvar i Siracusa för att ordna med 
deras resor.
 Nästa morgon kom de ned till skeppsbron för att ta farväl av 
Cicero. Hamnen var fylld av folk som ville önska honom lycka 
till, och han tackade med ett tal som vann deras hjärtan. ”Jag vet 
att jag i denna bräckliga farkost bär med mig hela provinsens för-
hoppningar. Jag ska göra allt som står i min makt för att inte svika 
er.” Sedan hjälpte jag honom upp på däck, där han stod med tårar 
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glimmande på kinderna. Som fulländad skådespelare kunde han 
uppbåda vilka känslor han ville, det visste jag, men jag är säker 
på att hans känslor den dagen var äkta. Ja, jag undrar faktiskt, nu 
när jag ser tillbaka på det, om han inte på något sätt visste att han 
aldrig mer skulle återkomma till ön. Årorna doppades i vattnet 
och förde ut oss mot redden. Ansiktena borta på bryggan tonade 
bort, gestalterna krympte och försvann, och sakta styrde vi ut 
genom hamninloppet, ut på öppet hav.
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VIII

Färden tillbaka från Regium till Rom var lättare än resan söder-
ut hade varit, för nu var det förvår och fastlandet gav oss ett ljuvt 
välkomnande. Inte för att vi fi ck så många tillfällen att beundra 
blommorna och fåglarna. Cicero arbetade under varje mil av resan, 
uppallad, krängande och studsande upp och ned på bänken i sin 
täckta vagn, med att förbereda målet mot Verres. Jag hämtade 
dokument från forvagnen allt eftersom han behövde dem och 
pinnade på invid bakänden på hans vagn för att ta diktamen, och 
det var ingen lätt uppgift. Hans avsikt var, som jag förstod det, 
att dela upp bevisningen på fyra åtalspunkter – besticklighet i 
domarvärvet, utpressning vid skatte- och avgiftsuppbörd, plund-
ring av privat och allmän egendom och slutligen utmätande av 
olagliga och grymma straff. Vittnesbörd och dokument ordnades 
därefter, och redan då han skumpade fram där på vägen började 
han göra utkast till hela avsnitt av sitt inledningsanförande. (Lik-
som han hade lärt sin kropp att uthärda bördan av hans ärelystnad 
hade han med viljekraft botat sig från åksjuka, och genom åren 
skulle han arbeta fl itigt under sina resor genom Italien.) Så full-
bordade vi, nästan utan att han märkte var vi befann oss, resan på 
mindre än två veckor och anlände till slut till Rom på Ides i mars, 
exakt två månader efter att vi hade lämnat staden.
 Hortensius hade under den tiden inte suttit overksam, och 
ett illslugt avledande åtal var nu på väg att väckas. Givetvis var 
det – som ju Cicero hade misstänkt – delvis avsett att vara en 
fälla för att locka honom från Sicilien i förtid. Dasianus hade 
inte brytt sig om att resa till Grekland för att samla bevis. Han 
hade inte ens lämnat Rom. Men det hade inte avhållit honom 
från att i utpressningsdomstolen väcka åtal mot den förre ståt-



141

hållaren i Achaia, och pretorn Glabrio, som inget hade att göra 
förrän Cicero återvände, hade inte haft något annat val än att låta 
Dasianus driva målet. Så där stod han, denna sedan länge glömda 
nolla, och malde på dagarna i ända med Hortensius vid sin sida 
inför en uttråkad domstolsnämnd av senatorer. Och när Dasianus 
vältalighet sinade reste sig Bensprattlaren på sitt behagfulla sätt 
och fl addrade omkring i rätten och framlade sina egna knipslug-
heter.
 Quintus, denne ständigt påpasslige medhjälpare, hade i vår 
bortovaro utarbetat en uppställning dag för dag vad gällde tiden 
fram till valen och satt upp den i Ciceros arbetsrum. Cicero gick 
fram och granskade den så snart han kom hem, och en enda blick 
räckte för att avslöja vad Hortensius hade i sinnet. Röda färg-
fl äckar utvisade festdagar, då domstolen inte sammanträdde. När 
dessa hade räknats bort återstod endast tjugo hela arbetsdagar 
tills senaten gjorde uppehåll. Själva uppehållet varade ytterligare 
tjugo dagar och följdes omedelbart av den fem dagar långa Flo-
ras fest. Sedan kom Apollos dag, Tarentinska spelen, Marsfesten 
och så vidare. Grovt räknat var en dag på fyra helgdag. ”För att 
uttrycka det enkelt”, sade Quintus, ”verkar det som om Horten-
sius inte kommer att ha några svårigheter att hålla domstolen 
sysselsatt nästan ända fram till konsulsvalen i slutet av juli. Sedan 
måste du själv ta itu med valen till ediler i början av augusti. Vi 
kan alltså tidigast komma in i domstolen den femte. Men i mitten 
av augusti börjar Pompejus skådespel – och de är tänkta att pågå 
femton hela dagar. Och så kommer förstås Romerska spelen och 
Plebejspelen …”
 ”Skona mig!” utropade Cicero, som stod och tittade på sche-
mat. ”Finns det ingen i den här förbannade stan som sysslar med 
något annat än att glo på karlar och djur som tar kål på varand-
ra?” Hans goda sinnesstämning, som hade hållit honom uppe 
hela vägen från Siracusa, verkade pysa ut i det ögonblicket. Han 
hade kommit hem redo för strid, men Hortensius var alldeles för 
slug för att gå upp mot honom inför sittande rätt. Ställnings- och 
utnötningskrig: så tänkte han gå fram, och det var rätt tänkt. Alla 
visste att Ciceros tillgångar var begränsade. Ju längre tid det tog 
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för honom att få upp sitt mål i domstolen, desto större utgifter 
skulle det innebära. Inom ett par dagar skulle våra första vittnen 
från Sicilien komma till Rom. De skulle förvänta sig att få sina 
utgifter för resa och uppehälle täckta, och att få ersättning för 
den tid som de inte kunnat arbeta. Och dessutom skulle ju Cice-
ro vara tvungen att punga ut med pengar för att bli vald till edil. 
Och om han vann skulle han tvingas få fram pengar att behålla 
sin befattning ett helt år, iståndsätta ämbetsbyggnader och låta 
ge ytterligare två skådespel. Han hade inte råd att undandra sig 
dessa förpliktelser: väljarna förlät aldrig en snåljåp.
 Återstod alltså inget annat än ytterligare en plågsam sittning 
med Terentia. De åt middag på tu man hand samma kväll som 
han hade återkommit från Siracusa, och senare kallades jag till 
Cicero med uppmaning att ta med mig utkastet till inledningsan-
förande. När jag kom in i rummet låg Terentia stel som en pinne 
på sin divan och petade misslynt i maten; jag lade märke till att 
Ciceros tallrik var orörd. Jag var glad att det räckte med att över-
räcka dokumentskrinet och så genast fl y fältet. Talet var redan 
oändligt långt och skulle ha tagit minst två dagar att hålla. Senare 
hörde jag honom vanka av och an och föredra delar av det, och 
jag förstod att hon tvingade honom att gå igenom målet innan 
hon beslöt sig för att ge honom ännu ett förskott. Hon måste ha 
gillat det hon fi ck höra, för nästa morgon utanordnade Philotimus 
ytterligare femtiotusen sestertier. Men det var förödmjukande 
för Cicero, och det var vid den här tiden jag kunde se hur han 
blev alltmer upptagen av pengar, något som tidigare aldrig hade 
intresserat honom det minsta. 
 Jag märker att jag svävar ut i den här redogörelsen – jag är redan 
inne på åttonde rullen Hieratica – så jag måste skynda på litet, 
annars kommer jag antingen att dö i tjänsten eller uttömma läsa-
rens tålamod. Låt mig alltså gå igenom de följande fyra månader-
na snabbt. Cicero var tvungen att arbeta ännu hårdare än förut. 
På morgnarna måste han först av allt ta hand om sina klienter 
(det fanns naturligtvis mängder av ärenden att ta itu med som 
hade samlats på hög medan vi var på Sicilien). Sedan måste han 
framträda inför domstolen, eller senaten, beroende på vilken som 
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var samlad. Han gjorde inget väsen av sig i senaten, eftersom han 
var särskilt angelägen om att inte hamna i meningsutbyte med 
den store Pompejus, liksom han var orolig för att denne antingen 
skulle uppmana honom att lägga ned åtalet mot Verres och avstå 
från att försöka bli vald till edil, eller – värre ändå – erbjuda sig 
att hjälpa honom, något som skulle sätta honom i skuld hos den 
mäktigaste mannen i Rom, en börda som han var fast besluten 
att undvika. Först när domstolarna och senaten gjorde uppehåll, 
dels lagstadgade uppehåll, dels alla helgdagar, kunde han ägna all 
kraft åt åtalet mot Verres, välja och läsa in bevisning samt handle-
da vittnena. Vi lät hämta uppskattningsvis hundra sicilianare till 
Rom, och eftersom i stort sett allihop besökte staden för första 
gången behövde de någon att hålla i handen, och den uppgiften 
föll på mig. Jag blev ett slags alltiallo, där jag rusade runt i staden 
och försökte hindra att de utsattes för Verres kunskapare eller 
söp eller råkade i slagsmål – och en sicilianare med hemlängtan 
är inte lätt att handskas med, inte tu tal om saken. Det var en 
lättnad när unge Frugi kom tillbaka från Siracusa och gav mig ett 
handtag (Lucius hade stannat på Sicilien för att hålla strömmen 
av vittnen och bevis jämnt fl ytande). Sist på arbetsdagen, under 
tidiga kvällar, återupptog Cicero, åtföljd av Quintus, sina besök 
hos stammarna för att tala för sig i valet till ediler.
 Hortensius var också fullt verksam. Han höll utpressningsdom-
stolen upptagen med sitt utdragna, tråkiga åtal och sitt språkrör 
Dasianus. Det fanns faktiskt ingen ände på hans illistigheter. Han 
var överdrivet vänlig mot Cicero, hälsade på honom varje gång de 
stod i senaculum och väntade på att senaten skulle återsamlas. I 
allas ögon drog han honom åt sidan för att byta ett ord mellan 
fyra ögon om det politiska läget. Först blev Cicero smickrad, men 
sedan upptäckte han att Hortensius och hans anhängare lät sprida 
ryktet att han hade tagit emot en ansenlig muta för att avsiktligt 
fördärva åtalet – därav alla offentliga omfamningar. Våra vittnen 
fi ck där de satt och tryckte i sina hyreslängor över hela staden 
höra ryktena, och de blev uppskärrade, som hönor i ett hönshus 
när en räv är i faggorna: Cicero blev tvungen att besöka var och en 
av dem i tur och ordning och lugna dem. Nästa gång Hortensius 
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kom emot honom med utsträckt hand visade han honom ryggen. 
Hortensius log, ryckte på axlarna och vände sig bort – vad bekom 
det honom? Allt gick ju hans väg. 
 Jag borde kanske säga några ord till om denne märklige man – 
”kungen av domstolarna”, som hans anhängarskara kallade honom 
– vars kamp med Cicero fi ck rättsväsendet i Rom att glöda under 
en mansålder. Grunden till hans framgångar var hans goda minne. 
Det var allmänt känt att Hortensius under drygt tjugo års fram-
trädanden inför rätta aldrig hade utnyttjat en enda anteckning. 
Han hade inga svårigheter att lära sig ett fyra timmars anförande 
utantill och hålla det utan minsta avstickare från ämnet, vare sig 
i senaten eller på Forum. Och detta enastående minne var inte 
något som hade arbetats fram under utdragna nattliga vedermö-
dor – nej, det blixtrade och blänkte i dagens klara ljus. Han hade 
en kuslig förmåga att minnas allt som hans vedersakare hade sagt, 
både i vittnesmål och i korsförhör, och han kunde slunga tillbaka 
det i ansiktet på dem när han så ville. Han var som en dubbel-
pansrad gladiator på lagens stridsplats, som gjorde utfall med både 
svärd och treudd, skyddad av både nät och sköld. Den sommaren 
var han fyrtiofyra fyllda och bodde tillsammans med sin hustru, 
sin tonåriga son och dotter i ett utsökt smyckat hus på Palatinen, 
granne med sin svåger Catulus. Utsökt – det är rätta ordet för Hor-
tensius: utsökt belevat beteende, utsökta klädvanor, kamningar 
och väldofter, utsökt smak för allt det goda i livet. Han sade aldrig 
ett grovt ord till en enda människa. Men hans skötesynd var girig-
het, och den höll redan på att svälla och bli rent anstötlig – ett 
palats vid Neapelbukten, egen djurpark, en källare som rymde 
tiotusen fat av det bästa Chiantivinet, en tavla av Cydias, inköpt 
för hundrafemtiotusen sestertier, ålar prydda med ädelstenar, träd 
vattnade med vin, han var den förste som lät duka upp påfågel på 
middagsbordet – hela världen har hört allt som påståtts. Det var 
detta liv i överdåd som hade fått honom att slå sina påsar ihop med 
Verres, som hade överöst honom med stulna gåvor – av vilka den 
mest ryktbara var en ovärderlig sfi nx, snidad ur ett enda stycke 
elfenben – och som hade betalat hans deltagande i konsulsvalen.
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De skulle hållas på den tjugosjunde dagen i juli. Den tjugotredje 
röstade utpressningsdomstolen för att frikänna den tidigare ståt-
hållaren i Achaia från alla anklagelser. Cicero – som hade skyn-
dat dit från sitt arbete med inledningsanförandet för att få veta 
utgången – lyssnade oberört när Glabrio tillkännagav att han 
skulle ta upp målet mot Verres den femte dagen i augusti – ”då jag 
utgår från att dina anföranden kommer att bli en aning kortare”, 
sade han till Hortensius, som svarade med ett hycklande fl in. Allt 
som återstod var att välja ledamöterna till domstolens nämnd. 
Detta gjordes nästa dag. Trettiotvå senatorer, utsedda genom 
lottning, var det antal som föreskrevs i lagen. Varje sida ägde rätt 
att invända i sex fall, men även sedan Cicero hade utnyttjat alla 
möjligheter som stod honom till buds ställdes han fortfarande 
inför en förintande fi entlig skara, som – än en gång – innefattade 
Catulus och dennes skyddsling Catilina, liksom senatens andre 
storman, Servilius Vatia Isauricus; till och med Marcus Metellus 
slank in bland dem. Förutom dessa nackstyva aristokrater kunde 
vi inte heller räkna med cyniker som Aemilius Alba, Marcus 
Lucretius och Antonius Hybrida, för de skulle osvikligen sälja sig 
till högstbjudande, och Verres hade inte svårt att lossa på pung-
en. Jag tror aldrig jag har förstått den verkliga innebörden av det 
gamla uttrycket ”skina av lycka” förrän jag såg Hortensius uppsyn 
den dag då ledamöterna av domstolens nämnd svors in. Han hade 
allt i sin hand, det var han nu övertygad om: konsulatet var säk-
rat, och därmed ett frikännande av Verres.
 De dagar som följde var de mest nervpåfrestande som Cicero 
någonsin hade fått utstå i sitt offentliga värv. På morgonen dagen 
för konsulsvalen var han så nedslagen att han knappt förmådde 
ta sig ut till Marsfältet för att rösta, men självklart måste han 
visa upp sig som ansvarskännande medborgare. Utgången rådde 
det aldrig något tvivel om, från det ögonblick då hornstötarna 
hördes och den röda fl aggan hissades över Janiculum. Hortensius 
och Quintus Metellus stöddes av Verres och hans guld, av aris-
tokraterna och av anhängarna till Pompejus och Crassus. Ändå 
rådde det alltid en stämning som vid hästkapplöpningarna vid 
dessa tillfällen, då kandidaterna och deras anhängare strömmade 
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ut från staden i morgonsolen mot röstningsfållorna, då företag-
samma krämare fyllde sina stånd med vin och korv, tärningar och 
solskärmar liksom allt annat som krävs för en angenäm valdag. 
Pompejus stod, i egenskap av äldste konsul, enligt gammal sed 
redan i öppningen in till sittande konsuls tält, med en augur vid 
sin sida. När alla kandidater till konsuls- och pretorsämbetena, 
ungefär tjugo senatorer i sina vita togor, hade radat upp sig, gick 
han upp på podiet och läste den brukliga bönen. Strax därefter 
inleddes röstandet, och de tusentals valmännen hade inget annat 
att göra än att myllra och skvallra tills det blev deras tur att stiga 
in och rösta.
 Så gick det till i gamla republiken: alla män röstade i sina cen-
turier, så som det gått till i det töckniga förfl utna, då de som fot-
folk hade valt sin befälhavare. Nu, när röstningen blivit tom och 
meningslös, är det svårt att beskriva hur fängslande detta skåde-
spel var, till och med för en slav som mig, som inte ägde rösträtt. 
Det förkroppsligade något förunderligt – en människoandens 
gnista som hade tänts ett halvt årtusende tidigare hos det okuv-
liga folket bland de sju kullarnas sträva sten och mjuka mader, en 
strävan mot värdighetens och frihetens klara ljus, bort från träl-
domens svarta mörker. Det är detta som har gått förlorat. Inte för 
att det handlade om ett sant folkstyre i Aristoteles bemärkelse, 
långt därifrån. Den inbördes ordningen mellan centurierna – ett-
hundranittiotre stycken – bestämdes efter deras förmögenhet, 
och de rikaste fi ck alltid lägga sin röst först: en stor fördel. Dessa 
centurier gynnades också genom att de hade färre medlemmar, 
medan de fattigas centurier, i likhet med Suburas slum, var stora 
och ständigt skiftande: därför räknades en rikemans röst för mer. 
Ändå handlade det om frihet som den hade tillämpats i sekler, 
och ingen man på Marsfältet den dagen kunde ha drömt om att 
få uppleva den dag då den skulle tas ifrån honom.
 Ciceros centurium, en av de tolv som enbart bestod av med-
lemmar ur riddarståndet, inkallades mitt på förmiddagen, just då 
dagen började bli het. Han vandrade tillsammans med sina likar 
in i den repinhägnade fållan och tog sig fram i trängseln på sitt 
vanliga vis – ett ord här, en greppad armbåge där. Därpå ställde 
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de upp sig på rad vid bordet där valförrättarna satt; dessa prickade 
av deras namn och gav dem deras röstbrickor. Om någon skulle 
skrämmas att rösta rätt brukade det ske nu, för kandidaternas 
handgångna män kunde här komma nära de röstande och viska 
fram sina hotelser eller löften. Men den här dagen var allt lugnt, 
och jag såg Cicero stiga upp på den smala plankgången och för-
svinna in bakom avspärrningarna för att avge sin röst. När han 
kom ut på andra sidan gick han förbi raden av kandidater och 
deras vänner, som stod under ett solsegel, stannade upp för att 
som hastigast byta några ord med Palicanus – den grovmynte före 
detta tribunen ställde upp i pretorsvalen – och gick sedan sin väg 
utan att ens kasta en blick på Hortensius och Metellus.
 Liksom alla föregående centurier röstade även Cicero för den 
offi ciella uppställningen kandidater – Hortensius och Quintus 
Metellus som konsuler, Marcus Metellus och Palicanus som pre-
torer – och nu handlade det bara om att fullfölja valet tills ett 
fl ertal hade uppnåtts. De fattiga måste ha vetat att de inte kunde 
påverka utgången, men den värdighet som rösträtten skänkte 
dem var så stor att de stod i hettan under hela eftermiddagen och 
väntade på sin tur att få röstbrickor och traska över plankorna. 
Cicero och jag gick av och an utmed raderna av väntande bland 
vilka han sökte stöd för att bli vald till edil, och han kände för-
bluffande många – inte bara deras eget namn, utan också deras 
hustrurs namn, hur många barn de hade och vad de hade för 
yrke: allt utan att behöva rådfråga mig. I elfte timmen, då solen 
började sjunka över Janiculum, förklarades äntligen röstningen 
avslutad, och Pompejus utropade segrarna. Hortensius hade fått 
fl est röster som konsul, med Quintus Metellus som tvåa; Marcus 
Metellus hade kommit först i valet till pretor. Deras stormande 
glada anhängare skockades kring dem, och nu fi ck vi för första 
gången se Gaius Verres rödhåriga gestalt nästla sig in i första ledet 
– ”Dockspelaren som drog i tåtarna kommer in för att avtackas”, 
anmärkte Cicero – och man kunde ha trott att det var Verres som 
hade valts till konsul, till den grad kramade aristokraterna hans 
hand och dunkade honom i ryggen. En av dem, en före detta kon-
sul, Scribonius Curio, omfamnade honom och sade, högt så att 
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alla kunde höra: ”Härmed meddelar jag dig att dagens valutgång 
innebär att du kommer att frikännas!”
 Få krafter inom politiken är svårare att motstå än känslan av 
att något är oundvikligt – människan är ett fl ockdjur som alltid 
rusar likt en skock får mot tryggheten runt en segrare. Från alla 
läger hördes nu en och samma åsikt: Cicero var inget att räkna 
med, Cicero var slut, aristokraterna var tillbaka vid makten, 
ingen domstolsnämnd skulle någonsin förklara Gaius Verres skyl-
dig. Aemilius Alba, som själv ansåg att han var ytterst slagfär-
dig, berättade för alla och envar att han var förtvivlad: botten 
hade gått ur marknaden för nämndröster i målet mot Verres, så 
han kunde inte få mer än tretusen för att sälja sig. Uppmärksam-
heten riktades nu mot de kommande edilvalen, och det dröjde 
inte länge förrän Cicero upptäckte att Verres drog i tåtarna här 
också. En professionell röstfi skare, Ranunculus, som var gynn-
samt inställd till Cicero och senare kom att anställas av honom, 
varskodde honom om att Verres hade sammankallat ett nattmöte 
hemma hos sig för alla ledande förmedlare av mutor; Verres hade 
erbjudit femtusen till var och en som kunde övertala sin stam att 
inte rösta för Cicero. Jag märkte att både Cicero och hans bror 
blev oroade. Och värre skulle det bli. Några dagar senare, dagen 
före valet, sammanstrålade senaten med Crassus i högsätet för att 
bevittna hur de valda pretorerna drog lott om vilka domstolar de 
skulle sitta ordförande för när de övertog ämbetet i januari. Jag 
var inte närvarande, men Cicero satt i kammaren, och han kom 
tillbaka hem likblek och förkrossad. Det otroliga hade inträffat 
att Marcus Metellus, som ju redan satt i domstolens nämnd i 
Verresmålet, hade dragit utpressningsdomstolen!
 Inte ens i sina dystraste stunder hade Cicero kunnat föreställa 
sig en sådan utgång. Han nästan förstummades. ”Du skulle ha 
hört vilken uppståndelse det blev i senaten”, viskade han till 
Quintus. ”Crassus måste ha fi ffl at med lottdragningen. Alla tror 
att han har gjort det, men ingen vet hur. Den mannen kommer 
inte att ge sig förrän jag är knäckt, pank och landsfl yktig.” Han 
släpade sig in i arbetsrummet och sjönk ihop i sin stol. Det var en 
kvävande het dag, den tredje i augusti, och det fanns knappt plats 
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att röra sig bland alla handlingar i saken Verres som hade hopat 
sig: travar med uppbördsredovisningar, utlåtanden och vittnes-
mål, som dammiga låg där och stektes i hettan. (Och de utgjorde 
ändå bara en bråkdel: det mesta låg inlåst i lårar nere i källaren.) 
Utkastet till Ciceros anförande – det orimligt stora inledningsta-
let, som bara blev större och större, som ett växande vanvett – låg 
staplat i vippiga högar överallt på hans skrivbord. Jag hade för 
länge sedan slutat försöka veta vad som var vad. Det var bara han 
själv som visste hur det till slut skulle kunna bli en helhet. Allt 
fanns i huvudet på honom, och nu började han knåda tinningarna 
med fi ngertopparna. Han kraxade fram att han ville ha en bägare 
vatten. Jag vände mig om för att gå ut och hämta det, då jag hörde 
en suck och sedan en duns, och när jag såg mig om hade han fal-
lit framstupa och slagit huvudet i bordskanten. Quintus och jag 
rusade fram på var sin sida och drog upp honom. Kinderna var 
askgrå, och en strimma klarrött blod sipprade ur näsan på honom; 
hakan hängde slappt under den gapande munnen.
 Quintus var fullkomligt ifrån sig. ”Hämta Terentia!” skrek han 
åt mig. ”Fort!”
 Jag sprang uppför trappan till hennes rum och sade att hennes 
man var sjuk. Hon kom genast ned och hennes sätt att ta befälet 
var en praktfull syn. Cicero hade nu nätt och jämnt kommit till 
medvetande och satt med huvudet mellan knäna. Hon böjde knä 
invid honom, ropade på vatten, drog fram en solfjäder ur ärmen 
och började vifta eftertryckligt för att svalka hans kinder. Quin-
tus hade vridit händerna hela tiden, men hade i alla fall lyckats 
skicka iväg de två yngsta skrivargossarna för att försöka få tag på 
en läkare i närheten, och båda två kom snart tillbaka med var sin 
grekisk läkare i släptåg. De erbarmliga kvackarna började genast 
gräla med varandra om huruvida bästa boten var tarmsköljning 
eller åderlåtning. Terentia körde bägge på dörren. Hon vägrade 
också att låta bära upp Cicero och lägga honom i sängen och 
hon varnade Quintus för att ryktet om det snabbt kunde sprida 
sig – varvid den vitt utbredda uppfattningen att hennes man var 
förbrukad skulle komma att framstå som en ovedersäglig san-
ning. Hon fi ck upp honom på ostadiga fötter och ledde honom 
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vid armen ut i atriet, där luften var friskare. Quintus och jag 
följde efter. ”Du är inte slut!” hörde jag henne säga med sträng 
röst till honom. ”Du har ditt mål i handen – driv det nu!” Cicero 
mumlade något till svar.
 Quintus utbröt: ”Allt det här är nog gott och väl, Terentia, men 
du förstår inte vad som nyss har hänt.” Varpå han upplyste henne 
om att Metellus hade utsetts att sitta ny ordförande i utpress-
ningsdomstolen, och vad det betydde: att det inte fanns några 
utsikter till en fällande dom när han väl intagit domarstolen, och 
att deras enda hopp var att få förhandlingarna avslutade i decem-
ber. Men det var ju omöjligt, med tanke på Hortensius möjlighe-
ter att dra ut på rättegången. Det fanns helt enkelt för mycket att 
behandla för den tid som stod till buds: bara tio rättegångsdagar 
före Pompejus skådespel, och enbart Ciceros inledningsanförande 
skulle uppta större delen av dem. Han skulle knappt ha hunnit 
dra upp riktlinjerna för målet förrän domstolen skulle göra ett 
nära nog månadslångt uppehåll, och när ledamöterna av dom-
stolens nämnd väl samlades igen skulle de ha glömt hans lysande 
föredragning. ”Inte för att det betyder något”, avslutade Quintus 
dystert, ”de fl esta av dem är ju redan köpta av Verres.”
 ”Så är det, Terentia”, sade Cicero. Han såg sig förvirrat omkring, 
som om han nyss hade kvicknat till och insett var han befann sig. 
”Jag måste dra mig ur valen till edil”, muttrade han. ”Det skulle 
vara förödmjukande nog att förlora, men ännu mer förödmju-
kande att vinna och sedan inte kunna sköta ämbetsplikterna.”
 ”Ömkligt”, svarade Terentia och lösgjorde ilsket sin arm från 
hans. ”Du förtjänar inte att bli vald om du ger upp på det här 
viset vid första bästa motgång, utan att kämpa.”
 ”Kära du”, sade Cicero vädjande och tryckte handen mot sin 
panna, ”om du talar om för mig hur jag ska kunna besegra själva 
tiden, då ska jag kämpa in i det sista. Men vad ska jag ta mig till 
ifall jag bara har tio dagar på mig att lägga fram min sak innan 
domstolen gör uppehåll i fl era veckor?”
 Terentia lutade sig fram och tryckte upp ansiktet mot hans. 
”Tala kortare!” väste hon.
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Sedan hans hustru hade gått upp till sin del av huset igen drog 
sig Cicero, som fortfarande inte var riktigt återställd efter sitt 
sammanbrott, tillbaka till sitt arbetsrum, där han satt en lång 
stund och stirrade rätt in i väggen. Vi lät honom vara i fred. Sthe-
nius kom förbi strax före solnedgången och berättade att Quin-
tus Metellus hade kallat alla vittnen från Sicilien hem till sig, 
och att några av de svagare själarna i sin dumhet hade hörsam-
mat maningen. Av en av dem hade Sthenius fått en fullständig 
redogörelse för hur Metellus hade försökt skrämma dem att dra 
tillbaka sina vittnesmål. ”Jag är vald till konsul i Rom”, hade han 
dundrat, ”en av mina bröder styr över Sicilien, och den andre 
kommer att sitta ordförande i utpressningsdomstolen. Ett antal 
åtgärder har vidtagits för att Verres inte ska lida någon som helst 
skada. Vi kommer inte att glömma vilka som har upprest sig mot 
oss.” Jag antecknade den exakta ordalydelsen och knackade för-
siktigt på hos Cicero. Han hade suttit blickstilla i fl era timmar. 
Jag läste upp vad Metellus hade sagt, men han visade inga tecken 
på att ha hört något.
 Vid det här laget började jag bli verkligt orolig, och jag skulle 
ha hämtat hans bror eller hustru igen, om han inte plötsligt hade 
dykt upp ur sina grubblerier. Han stirrade rakt ut i tomma luften 
och sade med bistert tonfall: ”Se till att ordna ett möte med Pom-
pejus i kväll.” När jag tvekade, för jag undrade om detta också 
var ett utslag av hans opasslighet, blängde han bara på mig. ”Sätt 
fart!”
 Det var inte mer än ett kort stycke till Pompejus hus, som 
låg i samma område på Esquilinen som Ciceros. Solen hade nyss 
gått ned, men det var ännu ljust, tryckande hett, med pustar av 
en glödgad östanvind – värsta tänkbara högsommarväder, efter-
som det fyllde stadsdelen med stanken från de ruttnande liken 
i massgravarna utanför stadsmuren. Jag tror inte att det där är 
så besvärande nuförtiden, men för sextio år sedan var Esquilin-
porten den plats där allt som hade dött och inte var värdigt en 
ordentlig begravning tippades: kadaver av hundar och katter, häs-
tar och åsnor, slavar, fattighjon och dödfödda barn, allt i en enda 
ruttnande röra, tillsammans med avfall från vartenda hushåll. 
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Det drog hela tiden till sig stora skrikande måsfl ockar, och jag 
minns att stanken den kvällen var särskilt skarp: en vidrig, över-
väldigande lukt, som drabbade munnen lika mycket som näsbor-
rarna.
 Pompejus hus var mycket ståtligare än Ciceros; ett par liktorer 
höll vakt utanför och en folkhop stod och glodde från andra sidan 
gatan. I skuggan av muren fanns också fem sex täckta bärstolar 
uppställda, och deras bärarslavar satt på huk strax intill och kas-
tade knotor – ett tecken på att en stor bjudning var i full gång. Jag 
framförde mitt ärende till portvakten, som försvann in och snart 
återkom från middagsbordet med den valde pretorn Palicanus, i 
full färd med att torka sin fl ottiga haka. Han kände igen mig och 
undrade vad det egentligen var fråga om, så jag upprepade mitt 
budskap. ”Helt rätt”, sade Palicanus på sitt vanliga oförblommera-
de sätt. ”Du kan hälsa från mig att konsuln tar emot omgående.”
 Cicero måste ha vetat att Pompejus skulle gå med på ett möte, 
för när jag kom tillbaka hade han redan bytt om och var redo att 
gå ut. Han var fortfarande mycket blek. Han bytte en sista blick 
med Quintus, och så bar det iväg. Vi gick tysta, eftersom Cicero, 
som avskydde allt som smakade död, höll ärmen tryckt mot mun-
nen och näsan som skydd mot stanken från massgravarna. ”Vänta 
här”, sade han när vi kom fram till Pompejus hus, och det blev 
det sista jag såg av honom på fl era timmar. Dagsljuset bleknade 
bort, den täta dunkelröda skymningen mognade till mörker och 
stjärnorna började klunga sig ovanför staden. Då och då när por-
ten öppnades trängde dämpade ljud ut på gatan, och jag kunde 
känna dofter från köket, kött och fi sk som tillreddes på spisen, 
även om allt denna vedervärdiga kväll luktade död. Jag undrade 
hur i all världen Cicero kunde hålla magen i styr, för vid det här 
laget stod det klart att Pompejus hade bjudit honom att sitta med 
vid bordet.
 Jag vankade av och an, lutade mig mot muren, försökte tänka 
ut några nya tecken i min stora snabbskriftsmetod och sysselsätta 
mig i största allmänhet allt medan natten led. Så småningom bör-
jade Pompejus gäster komma utvacklande, hälften av dem alltför 
berusade för att kunna stå lull, och det var den gamla vanliga 
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samlingen picener – Afranius, den tidigare pretorn och livfulle 
sällskapsbrodern; Palicanus, givetvis; Gabinius, Palicanus svär-
son, som likaledes var känd för att älska kvinnor och sång – det 
måste ha varit en riktig återförening knektar emellan, och jag 
hade svårt att tänka mig att Cicero kunde ha haft särskilt roligt. 
Bara den behärskade, lärde Varro – ”mannen som visade Pompejus 
var senatsbyggnaden låg”, med Ciceros dräpande ordvändning – 
kunde ha erbjudit ett något sånär likasinnat sällskap, särskilt som 
han åtminstone var på nykter kaluv när han kom ut. Cicero var 
den siste gästen som gick. Han satte iväg på gatan och jag skyn-
dade efter. Månen stod gul och stor, och jag hade inga svårigheter 
att urskilja gestalten. Han höll fortfarande handen mot näsan, för 
varken hettan eller stanken hade avtagit märkbart, och när han 
hade kommit på anständigt avstånd från Pompejus hus lutade 
han sig mot en husknut vid en gränd och kräktes våldsamt.
 Jag kom fram till honom och frågade om han behövde hjälp, 
men han skakade på huvudet och svarade: ”Det är fullbordat.” 
Det var allt han sade till mig, och allt han sade till Quintus, som 
oroligt väntade på honom när vi kom hem: ”Det är fullbordat.”

I gryningen följande dag vandrade vi de två milen tillbaka till 
Marsfältet för andra valomgången. Fastän dessa val inte var lika 
betydelsefulla som de till konsul och pretor hade de ändå för-
delen att de alltid var mycket mer spännande. Trettiofyra män 
skulle väljas (tjugo senatorer, tio tribuner och fyra ediler), vilket 
betydde att det helt enkelt fanns för många kandidater för att 
röstningen lätt skulle kunna styras: när en aristokrats röst inte var 
mer värd än en fattiglapps kunde vad som helst hända. Crassus 
övervakade som biträdande konsul dessa val – och som Cicero 
dystert sade medan han drog på sig sina röda läderskor: ”Inte ens 
han kan väl fuska med det här valet.”
 När Cicero hade vaknat var han retlig och butter. Det som han 
hade avtalat med Pompejus föregående kväll hade uppenbarligen 
stört sömnen, och han fräste åt sin tjänarslav att skorna inte var 
ordentligt rengjorda. Han klädde sig i samma bländvita toga som 
han hade burit denna dag sex år tidigare, när han första gången 
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hade valts till senaten, och innan porten öppnades stålsatte han 
sig, som om han skulle ta en stor tyngd på axlarna. Än en gång 
hade Quintus gjort ett utmärkt arbete, och en mäktig folkmassa 
väntade på att följa Cicero ut till röstningsfållorna. När vi kom 
fram till Marsfältet fann vi att det var överfullt, ända ned till 
fl odstranden, för det pågick folkräkning och tiotusentals män-
niskor hade kommit till Rom för att bli inskrivna. Ni kan ju före-
ställa er oväsendet. Minst hundra kandidater måste ha ställt upp 
till de trettiofyra ämbetena, och överallt på det vidsträckta fältet 
såg man de bländvita gestalterna röra sig, åtföljda av vänner och 
anhängare, under det att de in i det sista försökte förvissa sig om 
varje möjlig röst innan valet började. Verres röda hår stack också 
i ögonen, där han pilade omkring, än här, än där, med sin far vid 
sin sida, liksom sin son och sin frigivne slav Timarchides – under-
huggaren som hade trängt sig in i vårt hus – och vitt och brett 
utfärdade löften till alla som ville rösta mot Cicero. Den synen 
verkade genast skingra Ciceros dystra stämning, och han kastade 
sig in i hopen för att värva röster. Vid fl era tillfällen trodde jag 
att våra skaror skulle stöta samman, men folksamlingen var så 
ofantlig att det aldrig skedde.
 När auguren förklarade sig nöjd kom Crassus ut ur det hel-
gade tältet, och kandidaterna samlades vid foten av hans podium. 
Bland dessa bör jag nämna Julius Caesar, som för första gången 
ställde upp i senatorsvalen. Han stod intill Cicero och inledde 
ett vänskapligt samtal med honom. De hade känt varandra länge, 
och det var faktiskt på Ciceros förespråkan som den yngre man-
nen hade rest till Rhodos för att lära retorik under Apollonius 
Molon. Mängder av hagiografi ska verk ägnas nu Caesars unga 
år, i en sådan utsträckning att man skulle kunna tro att han av 
sina samtida hade betraktats som ett snille ända sedan han låg 
i vaggan. Så var det nu inte, och alla som såg honom i hans vita 
toga den förmiddagen, oroligt plockande med sitt glesnande hår, 
skulle ha haft svårt att skilja honom från någon av de andra väl-
borna unga kandidaterna. Men det fanns en stor skillnad: få kan 
ha varit lika fattiga. För att kunna ställa upp i valet måste han 
ha lånat stort, för han bodde mycket blygsamt i Subura, i ett hus 
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fullt av kvinnor – hans mor, hans hustru och hans lilla dotter – 
och jag föreställer mig honom vid detta skede i hans liv inte som 
den strålande hjälten på tröskeln till att erövra Rom, utan som en 
sömnlös trettioåring, en man som hölls vaken om nätterna av lar-
met i den fattiga stadsdelen, bittert ältande att han, en medlem 
av Roms äldsta ätt, hade hamnat i så små omständigheter. Hans 
motvilja mot aristokraterna var följaktligen mycket farligare för 
dem än Ciceros någonsin kunde vara. Som sin egen lyckas smed 
nöjde sig Cicero med att avsky och avundas dem. Men Caesar, 
som ansåg sig stamma i rätt nedstigande led från gudinnan Venus, 
föraktade dem såsom varande intränglingar.
 Men nu går jag händelserna i förväg och anlägger samma syn 
som hagiograferna, genom att kasta framtidens förvrängande ljus 
över det förfl utnas dunkel. Låt mig bara säga att dessa två ojäm-
förliga män – sex år ifrån varandra i ålder, men med så mycket 
gemensamt vad gäller klipskhet och vidsyn – stod där och små-
pratade i solen, medan Crassus steg upp på podiet och läste den 
välbekanta bönen: ”Må detta sluta i lycka och välgång för mig, 
för mitt ämbete och för Roms folk!” Och med de orden inleddes 
röstningen.
 Första stam in i fållorna var, som seden bjöd, Suburana. Men 
trots Ciceros ansträngningar under alla år röstade de inte för 
honom. Det måste ha varit ett hårt slag, och det tydde på att 
Verres röstfi skare hade gjort sig väl förtjänta av de pengar de fått. 
Men Cicero bara ryckte på axlarna: han visste att många infl y-
telserika män som ännu stod i tur att rösta skulle iaktta honom, 
och det var viktigt att verka självsäker. Sedan kom stadens andra 
tre stammar: Esquilina, Collina och Palatina. Cicero fi ck stöd av 
de bägge första, men inte av den tredje – knappast förvånande, 
eftersom den var den ojämförligt mest aristokratvänliga av Roms 
stadsdelar. Det stod alltså två–två: en jämnare inledning än han 
hade önskat. Och nu började de trettioen stammarna från lands-
bygden ställa upp på led: Aemilia, Camilia, Fabia, Galeria … Jag 
hade lärt mig alla namnen från våra dokument, och jag skulle 
kunna tala om för er vilka som var de ledande i var och en av dem, 
vem som behövde en tjänst och vem som var skyldig en tjänst. Tre 
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av dessa fyra röstade för Cicero. Quintus kom fram och viskade 
något i örat på honom, och för första gången kunde han kanske 
unna sig att slappna av, eftersom Verres pengar uppenbarligen 
mest hade frestat de stammar som till största delen bestod av 
stadsbor. Horatia, Lemonia, Papiria, Menenia … Så fortsatte det 
i det oändliga. Cicero satte sig på en pall mellan rösträkningarna 
men reste sig varje gång väljarna gick förbi efter att ha lagt sina 
röster, hämtade fram deras namn ur minnet, tackade och fram-
förde sina hälsningar till deras närmaste. Sergia, Voltina, Pupina, 
Romilia … Den sista stammen svek Cicero, den var Verres egen, 
men fram på eftermiddagen hade han vunnit sexton stammar 
och behövde bara två till för att segra. Men Verres hade ännu inte 
gett upp, och man kunde se honom viskande överlägga med sin 
son och Timarchides. Under en olidlig timme verkade vågskålen 
väga över åt hans håll. Sabatini röstade inte för Cicero, inte hel-
ler Publilia. Men så lyckades han rycka ifrån litet med Scaptia, 
och till slut kom Falerna från norra Campanien att säkra segern 
åt honom: arton stammar av de trettio som hittills hade röstat, 
och fem kvar – men vad betydde de? Han var tryggt i hamn, och 
vid något tillfälle då jag inte tittade dit fl ydde Verres i all tysthet 
fältet för att värdera nederlaget. Caesar, vars egen upphöjelse till 
senaten nyss hade bekräftats, var den förste som vände sig om och 
skakade Ciceros hand. Jag såg Quintus segerglatt sträcka armarna 
i luften, jag såg Crassus stirra surt i fjärran. Det hördes bifalls-
rop från åskådare som själva hade följt röstningsförloppet – detta 
märkliga anhang, som följer val lika lidelsefullt som andra följer 
hästkapplöpningar – och som förstod vad som nyss hade inträffat. 
Segraren själv verkade häpen över vad han hade åstadkommit, 
men ingen kunde ju förneka det, inte ens Crassus, som inom kort 
skulle tvingas läsa upp resultatet, trots att orden måste ha fastnat 
i halsen på honom.
 Mot alla odds hade Marcus Cicero blivit romersk edil.

En stor folkhop – den är alltid större efter en seger – följde Cicero 
från Marsfältet hela vägen tillbaka hem, där husets slavar stod 
samlade i porten för att hylla honom. Till och med Diodotus, 
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den blinde stoikern, gjorde ett av sina sällsynta besök. Vi kände 
alla stolthet över att ingå i en så framstående människas krets: 
glansen från hans ära återkastades på varje medlem av hushål-
let, vårt värde och vår självkänsla växte med hans. Tullia kom 
utpilande från atriet, ropade ”Far!” och slog armarna om benen 
på honom, och till och med Terentia steg fram och omfamnade 
honom leende. Jag ser fortfarande framför mig bilden av de tre – 
den segrande unge vältalaren med vänstra handen på sin dotters 
hjässa och den högra kramande sin lyckliga hustrus axel. Naturen 
skänker i alla fall en gåva till dem som sällan ler: när de gör det 
förvandlas deras ansikten, och jag såg i det ögonblicket att Teren-
tia trots allt sitt käxande på maken ändå njöt av hans strålglans 
och framgång.
 Det var Cicero som motvilligt bröt omfamningen. ”Stort tack 
till er alla”, sade han och betraktade sitt beundrande följe. ”Men 
än är det inte dags att fi ra. Det blir det först när Verres är beseg-
rad. I morgon kommer jag äntligen att öppna åtalet på Forum, 
och låt oss be till gudarna att detta hus ska skänkas än större 
heder och ära innan alltför många dagar har gått. Så vad väntar ni 
på?” Han log och klappade i händerna. ”Tillbaka till arbetet!”
 Cicero drog sig tillsammans med Quintus tillbaka till sitt 
arbetsrum och vinkade åt mig att följa med. Han kastade sig ned 
på en stol och med en suck av lättnad sparkade han av sig skorna. 
För första gången på drygt en vecka tycktes spänningarna i hans 
anletsdrag ha släppt. Jag antog att han nu skulle vilja ta sig an 
den trängande uppgiften att förbereda sitt tal, men han hade tyd-
ligen andra avsikter vad mig beträffade. Jag skulle ut i staden 
igen, tillsammans med Sositheus och Laurea, för att besöka alla 
vittnen från Sicilien, berätta för dem om valutgången, bekräfta 
att de höll fast vid sina uppgifter och inskärpa i dem att de måste 
infi nna sig i rätten nästa morgon allihop.
 ”Allihop?” upprepade jag förbluffat. ”Alla hundra?”
 ”Just det”, svarade han. Den forna beslutsamheten blänkte 
fram i tonfallet. ”Och säg åt Eros att leja tolv bärare – pålitliga 
karlar – som ska ta varje låda med bevisning till rätten samtidigt 
som jag går dit i morgon.”
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 ”Alla vittnen … tolv bärare … varje låda med bevisning …” Jag 
skrev ned alla hans order. ”Men det här kommer att hålla mig 
fullt sysselsatt ända till midnatt”, sade jag, oförmögen att dölja 
min förvirring.
 ”Stackars Tiro. Men oroa dig inte – vi hinner sova när vi är 
döda.”
 ”Jag bekymrar mig inte om min sömn”, sade jag stelt. ”Jag und-
rade bara när jag skulle få tid att hjälpa till med talet.”
 ”Jag kommer inte att behöva hjälp från dig”, sade han med 
ett småleende och satte pekfi ngret till läpparna för att visa att 
jag skulle hålla tyst. Men eftersom jag inte alls förstod vad han 
menade förelåg det ju knappast någon fara att jag skulle avslöja 
vad han hade tänkt ut, och det var inte första gången som jag lätt 
förbryllad lämnade honom.
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IX

Så kom det sig att det den femte dagen i augusti, under Gnaeus 
Pompejus Magnus och Marcus Licinius Crassus konsulat, ett år 
och nio månader efter att Sthenius först hade uppträtt hos Cice-
ro, en rättegång inleddes mot Gaius Verres.
 Glöm inte sommarhettan. Begrunda de många offer som gärna 
ville se Verres dömd. Minns att Rom redan svärmade av med-
borgare på besök med anledning av folkräkningen och Pompejus 
förestående skådespel. Betänk att domstolsförhandlingarna skul-
le ställa två av tidens största vältalare mot varandra i en strid 
på kniven (”en i sanning storslagen tvekamp”, som Cicero senare 
uttryckte det). Lägg samman allt detta, så kanske ni kan ana vil-
ken stämning som rådde i utpressningsdomstolen den förmidda-
gen. Hundratals åhörare, fast beslutna att kapa åt sig bästa möj-
liga plats, hade tillbringat natten ute på Forum. I gryningen fanns 
inte ens en ståplats att uppbringa i skuggan. I andra timmen fanns 
överhuvudtaget inga platser. I förhallarna och på trappan till Cas-
tortemplet, på själva Forum och i pelargångarna kring platsen, i 
de omgivande husens svalgångar och uppe på taken, liksom på 
kullarnas krön och slänter – på vartenda ställe där en mänsklig 
varelse kunde klämma sig in – återfanns Roms folk.
 Frugi och jag for runt som ett par vallhundar och föste in våra 
vittnen i domstolen – och vilken undersam och färggrann syn 
utgjorde inte dessa vittnen i sina helgade mantlar och folkdräkter, 
offer från alla skeden i Verres yrkesliv, ditlockade av löftet om 
vedergällning – Juno- och Cerespräster, den syrakusiska Miner-
vas mystagoger, Dianas heliga jungfrur; grekiska adelsmän med 
anor tillbaka till Cecrops och Eurysthenes eller till de mäktiga 
joniska och minoiska husen, fenicier vars förfäder hade varit 
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präster hos den tyriska Melcarth eller hävdat släktskap med den 
sidoniska Iah; upphetsade skaror av panka arvtagare och deras 
förmyndare, utblottade bönder och spannmålshandlare och 
skeppsredare, fäder i sorg efter sina barn som förts bort som sla-
var, barn som begrät sina föräldrar som dött i ståthållarens fäng-
elsehålor; beskickningar från foten av berget Taurus, från Svarta 
havets stränder, från åtskilliga städer på det grekiska fastlandet, 
från Egeiska havets öar och naturligtvis från varenda stad och 
marknadsort på Sicilien.
 Jag var så upptagen av att se till att alla vittnen fi ck komma in 
och att varje låda med bevisning var på plats och ordentligt beva-
kad, att jag först så småningom förstod vad för slags skådespel 
det egentligen var som Cicero hade iscensatt. Så innehöll lådorna 
med bevis nu även vittnesbörd insamlade av åldermännen från i 
stort sett alla sicilianska städer. Det var först när ledamöterna av 
domstolens nämnd började tränga sig fram genom massan och 
inta sina bänkar som jag fattade varför Cicero – som den tea-
terman han var – hade varit så noga med att allt skulle fi nnas på 
plats samtidigt. Det intryck detta gjorde på domstolen var över-
väldigande. Inte ens de mest förhärdade, som gamle Catulus och 
Isauricus, kunde dölja sin förvåning. Och när Glabrio, föregången 
av sina liktorer, kom ut från templet hejdade han sig på översta 
trappsteget och ryggade tillbaka inför muren av ansikten.
 Cicero, som hade stått litet avsides in i det sista, banade sig väg 
genom horderna och gick uppför trappan, fram till sin plats på 
åklagarens bänk. Plötsligt blev det tyst, en stum förväntan fi ck 
luften att skälva. Han brydde sig inte om alla uppmuntrande rop 
utan vände sig om, skuggade med handen mot solen, mönstrade 
de mäktiga åskådarskarorna, kisade åt höger och vänster, som 
jag inbillar mig att en härförare inför ett slag skulle utspana hur 
landet ligger och molnen står. Så satte han sig ned, och jag tog 
plats bakom honom så att jag kunde hjälpa honom med alla de 
dokument han kunde komma att behöva. Rättstjänarna ställde 
upp Glabrios domarstol – tecknet på att förhandlingarna hade 
öppnats – och så var allt redo, bortsett från att Verres och Hor-
tensius inte hade infunnit sig. Cicero, som jag aldrig hade sett så 
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lugn, lutade sig tillbaka och viskade till mig: ”Han kanske inte 
kommer i alla fall.” Självfallet kom han – Glabrio skickade en av 
sina liktorer att hämta honom – men Hortensius hade gett en 
försmak av sin strategi, vilken bestod i att slösa bort så mycket 
tid som möjligt. I sinom tid uppenbarade sig, bortåt en timme 
försenad, den sittande konsulns oklanderligt välvårdade gestalt. 
Han tog sig fram genom åskådarmassorna, åtföljd av sitt rätte-
gångsbiträde – ingen mindre än unge Scipio Nasica, Catos rival i 
kärlek – sedan Quintus Metellus, och slutligen Verres själv, som 
såg mer rödbrusig ut än vanligt i hettan. För en människa med 
bara ett uns samvete skulle det väl ha utgjort en syn från helve-
tet, alla dessa rader av offer och anklagare, alla motståndare till 
honom. Men odjuret bara bugade, som om han gladde sig åt att få 
återse gamla bekanta.
 Glabrio äskade tystnad i domstolen, men innan Cicero hann 
resa sig och börja sitt anförande hoppade Hortensius upp och 
ställde fråga rörande rättegångsordningen: enligt corneliansk lag, 
förklarade han, ägde en åklagare inte rätt att inkalla mer än fyr-
tioåtta vittnen, men denne åklagare hade fördubblat detta antal 
– lågt räknat – enbart i syfte att injaga skräck! Han började sedan 
en lång, lärd och lysande föreläsning om utpressningsdomstolens 
bakgrund och upprättande, något som varade i vad som kändes 
som ytterligare en timme. Långt om länge avbröts han av Gla-
brio, som påpekade att inget i lagen begränsade det antal vitt-
nen som tilläts närvara i rätten, utan endast det antal som fi ck 
framträda som vittnen. Än en gång uppmanade han Cicero att 
föredra sitt åtal, än en gång bröt Hortensius in med ytterligare en 
ordningsfråga. Åhörarna började bua, men han framhärdade, och 
det varje gång Cicero reste sig för att tala, och således slösades 
dagens första timmar bort på plågsamma försök att vinna segrar i 
rättsliga bisaker.
 Det var inte förrän sent på eftermiddagen, då Cicero trött 
reste sig för nionde eller tionde gången, som Hortensius äntligen 
satt kvar på sin plats. Cicero kastade en blick på honom, väntade 
och slog sedan långsamt ut med armarna i spelad häpnad. En våg 
av skratt drog runt Forum. Hortensius svarade med en tillgjord 
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åtbörd mot rättens ledamöter, som om han ville säga: ”Det bjuder 
jag på.” Cicero bugade sig artigt och steg fram. Han klarade stru-
pen.
 Ögonblicket för att inleda ett så ofantligt företag kunde knap-
past ha varit mer påfrestande. Hettan var outhärdlig. Folkhopen 
var vid det här laget uttråkad och rastlös. Hortensius satt och 
hånfl inade. Det återstod kanske bara två timmar innan dom-
stolen avslutade förhandlingarna för kvällen. Ändå skulle detta 
bli ett av de mest avgörande ögonblicken i den romerska rättens 
hi storia – ja, i all rättshistoria, överallt, det är vad jag tror.
 ”Ärade ledamöter av domstolen”, sade Cicero, och jag böjde 
huvudet över min vaxtavla och skrev ned orden i snabbskrift. Jag 
väntade på att han skulle fortsätta. Det var nästan första gången 
inför ett stort tal som jag inte hade en aning om vad han tänkte 
säga. Jag väntade litet längre, med bultande hjärta, sedan tittade 
jag ängsligt upp och såg att han vandrade genom rummet, bort 
från mig. Jag trodde att han tänkte stanna och utmana Verres, 
men han gick bara förbi honom och ställde sig framför nämnden. 
 ”Ärade ledamöter av domstolens nämnd”, upprepade han, nu 
vänd till dem, ”i denna för samhället så prövande stund har ni, 
inte genom mänsklig visdom utan nästan som en gåva från him-
len, erbjudits det som ni mest av allt behöver – något som mer än 
någonting annat kommer att bryta udden av all motvilja mot ert 
stånd, av alla misstankar kring domstolarna här. Det har spritt 
sig en tro – och den är lika farlig för republiken som för er själva 
– nämligen att dessa domstolar, där ni senatorer utgör nämnden, 
aldrig kommer att fälla en man, hur skyldig han än må vara, om 
han har tillräckligt med pengar.”
 Han betonade storartat föraktfullt det sista ordet. ”Det har du 
helt rätt i!” ropade en röst ur massan.
 ”Men gärningarna begångna av den man jag nu driver åtal mot 
gör att ni kan använda honom till att återupprätta ert goda namn 
och rykte”, fortsatte Cicero. ”Gaius Verres har stulit allmänna 
medel, uppträtt som en pirat och varit som en dödlig farsot i 
sin provins Sicilien. Ni behöver bara fälla denne man så kommer 
aktningen för er att återställas, och det med rätta. Men om ni inte 
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gör det – om hans ofantliga rikedomar räcker för att undergräva 
er hederlighet – gott, då kommer jag i alla fall att ha åstadkommit 
någonting. Vårt land kommer inte att anse att Verres har rätt och 
jag fel – men folk kommer sannerligen att få veta allt de behöver 
veta om Roms senatorer som ledamöter av domstolsnämnder!”
 Ett gott anslag. Det hördes ett gillande sus från den stora folk-
hopen, likt en vind som drar genom en skog, och på något märk-
ligt sätt verkade centrum i rättegången helt plötsligt förfl yttas 
tjugo steg åt vänster. Det var som om senatorerna, som svettades 
i det heta solskenet där de satt och skruvade sig på sina träbän-
kar, hade förvandlats till anklagade, medan det mäktiga uppbådet 
vittnen, hämtat från varje hörn av hela Medelhavsområdet, blivit 
själva nämnden. Cicero hade aldrig talat inför så ofantliga åhörar-
skaror tidigare, men Molons övningar på havsstranden var honom 
nu till stor nytta, och när han vände sig ut mot Forum klingade 
hans stämma klar och ren.
 ”Låt mig få berätta för er vilket skamlöst och vanvettigt uppsåt 
som Verres nu har. Han inser klart att jag driver detta mål så väl 
förberedd att jag kommer att kunna fastslå att han är en rövare 
och en brottsling, och det inte bara inför denna rätt, utan i hela 
världens ögon. Men trots detta har han en så låg uppfattning om 
aristokratin, och han anser senatens domstolar så ytterligt fega 
och ruttna, att han går omkring och öppet skryter med att han 
har köpt sig den säkraste tidpunkten för rättegången, att han har 
köpt senatorerna, och – för att vara på den säkra sidan – att han 
också har köpt valet till konsulsämbetet åt sina bägge höga vän-
ner som har försökt att sätta skräck i mina vittnen!”
 Detta var vad folket hade kommit för att få höra. Suset av 
gillande växte till ett rytande. Metellus for ilsket upp, liksom 
Hortensius – till och med Hortensius, som inte brukade bemöta 
några utmaningar i rätten med större åtbörder än ett höjt ögon-
bryn. De började rasande fäkta med armarna mot Cicero.
 ”Förlåt mig, mina herrar?” svarade han när han vände sig mot 
dem. ”Hade ni räknat med att jag skulle tiga om något så allvar-
ligt? Att jag skulle slå dövörat till, strunta i min plikt och min 
heder, när både vårt land och mitt eget anseende är i sådan fara? 
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Metellus, du gör mig förbluffad. Att försöka skrämma vittnen, i 
synnerhet dessa oroliga och olycksdrabbade sicilianare, genom att 
utnyttja deras vördnad för dig som sittande konsul, liksom dina 
bägge bröders makt och infl ytande – om inte detta är prov på 
rättsröta, så skulle jag gärna vilja veta vad som är det! Vad skulle 
du inte göra för en oskyldig anförvant, när du åsidosätter din plikt 
och heder för en inpiskad skurk som inte ens är släkt med dig? För 
jag ska säga dig en sak: Verres har gått omkring och påstått att du 
har blivit vald till konsul enbart genom hans påtryckningar, och 
att han i januari kommer att ha bägge konsulerna och domstolens 
ordförande i sin hand!”
 Nu blev jag tvungen att sluta skriva, eftersom larmet blev för 
stort för att jag skulle kunna urskilja några ord. Metellus och Hor-
tensius hade kupat händerna runt munnen och vrålade åt Cicero. 
Verres tecknade ilsket åt Glabrio att sätta stopp för det hela. 
Senatorerna i domstolens nämnd satt blickstilla – jag är säker på 
att de fl esta av dem önskade att de befann sig någon helt annan-
stans – medan åhörare ur mängden fi ck hållas tillbaka av liktorer 
för att inte storma domstolen. Så småningom lyckades Glabrio 
återställa ordningen, och Cicero fortsatte, nu med mycket lug-
nare tonfall:
 ”Så här ser alltså deras strategi ut. I dag kunde rätten inte inleda 
förhandlingarna förrän mitt på eftermiddagen – de räknar redan 
med att den här dagen inte ska betyda något överhuvudtaget. Det 
kommer bara att dröja tio dagar tills den store Pompejus skådespel 
börjar. De kommer att vara i femton dagar och omedelbart följas 
av Romerska spelen. De väntar sig alltså att inte förrän efter ett 
uppehåll på närmare fyrtio dagar behöva besvara anklagelserna 
till att börja med. De räknar med att då, med hjälp av utdragna 
anföranden och förhalning i juridiska bisaker, kunna dra ut på 
rättegången tills Segerspelen börjar. De skådespelen följs genast 
av Plebejspelen, efter vilka det kommer att återstå mycket få 
dagar, om ens någon, för domstolsförhandlingar. På det här sättet 
räknar de med att åtalets hela kraft ska förbrukas och dess verkan 
utebli – och att hela målet ska tas om från början under Marcus 
Metellus, som nu sitter här i domstolens nämnd.
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 Vad ska jag då göra? Om jag lägger ned hela den tid som lagen 
medger på mitt anförande föreligger alltså en allvarlig fara för att 
den man jag har åtalat glider mig ur händerna. ’Tala kortare’ är 
det självklara svaret, som jag också fi ck för ett par dagar sedan, 
och det var ett gott råd. Men efter att ha tänkt igenom saken har 
jag beslutat att gå ett stycke längre. Mina herrar, jag kommer inte 
att hålla något anförande överhuvudtaget.”
 Jag höjde förbluffat på huvudet. Cicero betraktade Hortensius, 
och hans motståndare stirrade tillbaka på honom med det mest 
underbart förstelnade ansiktsuttryck. Hortensius såg ut som en 
man som glatt vandrat genom en skog och trott sig vara ensam 
och trygg, och så får han plötsligt höra hur en kvist knäcks bakom 
honom och tvärstannar skräckslagen.
 ”Så är det, Hortensius”, sade Cicero. ”Jag tänker inte spela med 
i ditt spel och tillbringa de närmaste tio dagarna med det sedvan-
liga långa inledningsanförandet. Jag tänker inte låta målet dra ut 
på tiden till januari, då du och Metellus som konsuler kan låta era 
liktorer släpa mina vittnen inför er och skrämma dem till tyst-
nad. Jag tänker inte ge herrar nämndledamöter fyrtio dagar på sig 
att i lugn och ro glömma argumenten i mitt åtal, så att ni sedan 
kan låta er själva och era samveten gå vilse i de snårskogar som 
är Hortensius vältalighet. Jag tänker inte försena domen i det här 
målet tills alla dessa mängder av människor som har kommit till 
Rom för folkräkningen och skådespelen har skingrats för att fara 
tillbaka till sina hem över hela Italien. Jag tänker kalla in mina 
vittnen omedelbart, med början nu – och så här kommer jag att 
gå tillväga: Jag kommer att föredra vars och ens anklagelser. Jag 
kommer att yttra mig om dem och utveckla dem. Jag kommer att 
kalla de vittnen som stöder dem, höra dessa vittnen, och därpå 
kommer du, Hortensius, att få samma möjligheter som jag till 
yttranden och korsförhör. Allt detta kommer jag att göra, och jag 
kommer att överlämna målet inom tio dagar.”
 Under hela mitt långa liv har jag njutit – och under den korta 
tid som återstår av det kommer jag att fortsätta att njuta – av 
den verkan som detta fi ck på Hortensius, Verres, Metellus och 
Scipio Nasica. Givetvis var Hortensius uppe på fötter så snart 
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han hade hämtat andan, och han avfärdade detta brott mot skick 
och bruk som fullständigt olagligt. Men Glabrio var beredd på 
det och sade barskt åt honom att Cicero kunde välja att lägga 
fram sin sak på vilket sätt han önskade, och att han, Glabrio, för 
sin del var utled på oändliga anföranden, vilket han ju också hade 
klargjort i denna domstol före konsulsvalen. Hans påpekanden 
var uppenbarligen väl förberedda, och Hortensius reste sig igen 
och anklagade honom för samråd med åklagarsidan. Glabrio, som 
var lättretlig även i vanliga fall, sade bryskt att Hortensius borde 
vakta sin tunga, annars skulle han låta sina liktorer avlägsna 
honom ur domstolen – oaktat Hortensius var blivande konsul. 
Hortensius satte sig rasande ned, lade armarna i kors och stirrade 
på sina fötter, medan Cicero avslutade sitt inledningsanförande 
med att än en gång vända sig till senatorerna.
 ”I dag vilar världens ögon på oss. Man väntar sig att få se i 
vilken mån var och en bland oss kommer att ledas av samvets-
grannhet och laglydighet. På samma sätt som ni kommer att fälla 
er dom över den anklagade kommer Roms folk att fälla sin dom 
över er. Målet mot Verres kommer att avgöra om en domstol 
bestående av senatorer överhuvudtaget kan fälla en mycket skyl-
dig och mycket förmögen man. För hela världen vet att Verres 
inte utmärker sig för någonting annat än sina nesliga brott och sin 
ofantliga rikedom. Om han frikänns blir det således omöjligt att 
föreställa sig en annan förklaring än den skamligast tänkbara. Jag 
råder er alltså, mina herrar, att för er egen skull se till att så inte 
sker.” Och med de orden vände han dem ryggen. ”Jag kallar mitt 
första vittne – Sthenius från Thermae.”
 Jag tvivlar starkt på att någon av aristokraterna i domstolens 
nämnd – Catulus, Isauricus, Metellus, Catilina, Lucretius, Aemi-
lius med fl era – någonsin hade tilltalats så oförsynt, i synnerhet 
av en ”ny man” utan en enda mask av en förfader att visa upp på 
atriumväggen. Vad de måste ha hatat att sitta där och utsättas för 
detta, särskilt med tanke på det rusiga mottagande som Cicero 
hade fått av folkmassan på Forum när han satte sig ned. Vad Hor-
tensius beträffar, kunde man nästan tycka synd om honom. Hela 
hans yrkesliv hade byggt på hans förmåga att lära in vidlyftiga 
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anföranden och framföra dem lika verkningsfullt som en skåde-
spelare. Nu var han fullkomligt förstummad, och vad värre var: 
han såg framför sig fyrtioåtta små anföranden som svar på vart 
och ett av Ciceros vittnen under de kommande tio dagarna. Han 
hade inte på något sätt förberett sig på detta, vilket blev svidande 
uppenbart när Sthenius ställde sig upp för att vittna. Cicero hade 
kallat Sthenius först som en gärd av aktning för den man som 
inlett hela detta osannolika företag, och sicilianaren svek honom 
inte. Han hade väntat länge på sin dag i rätten, och han gjorde 
det mesta möjliga av den, när han hjärtslitande redogjorde för 
hur Verres hade missbrukat hans gästfrihet, stulit hans egendom, 
framfört falska anklagelser mot honom, bötfällt honom och för-
sökt få honom pryglad, dömt honom till döden i hans frånvaro 
och sedan förfalskat dokumenten från domstolen i Siracusa – 
dokument som Cicero framlade som bevis och lät skicka runt 
bland ledamöterna av nämnden.
 Men när Glabrio kallade Hortensius att korsförhöra vittnet 
visade Bensprattlaren, inte oväntat, en viss tveksamhet. Den 
enda gyllene regeln för korsförhör är att aldrig, icke under några 
omständigheter, ställa en fråga som man inte vet svaret på, och 
Hortensius hade helt enkelt ingen aning om vad Sthenius kunde 
komma att säga. Han plockade med några dokument, överlade 
viskande med Verres och gick sedan mot podiet. Vad kunde han 
göra? Efter några småaktiga frågor, vilkas innebörd var att sicilia-
naren var klart fi entligt inställd till romerskt styre, frågade han 
Sthenius varför denne av alla tillgängliga advokater hade valt att 
gå raka vägen till Cicero – en man känd för att vara en orosstif-
tare i tjänst hos samhällets lägre skikt. Visst hade hans drivkraft 
redan från första början enbart varit att uppvigla?
 ”Men jag gick inte raka vägen till Cicero”, svarade Sthenius på 
sitt dräpande sätt. ”Den förste jag uppsökte var ju dig.”
 Till och med några av senatorerna skrattade åt detta.
 Hortensius svalde och försökte skratta med. ”Verkligen? Jag 
kan inte säga att jag minns dig.”
 ”Det kunde du väl knappast göra heller? Du är en upptagen 
man. Men jag minns dig, senatorn. Du sade att du företrädde 
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Verres. Du sade att du struntade i hur mycket av min egendom 
som han hade stulit – ingen domstol skulle någonsin tro mer på 
en sicilianare än en romare.”
 Hortensius var tvungen att vänta på att stormen av buanden 
skulle lägga sig. ”Inga fl er frågor”, sade han bistert, och i och med 
detta avslutades domstolsförhandlingarna för den dagen.

Jag hade tänkt beskriva rättegången mot Gaius Verres i alla dess 
enskildheter, men nu när jag nedtecknar förloppet märker jag att 
det inte behövs. Efter Ciceros taktiska snilledrag denna första dag 
liknade Verres och hans ombud mest av allt offer för en belägring: 
instängda i sin lilla fästning, på alla sidor omringade av fi ender, 
dag efter dag utsatta för ett störtregn av angrepp, och under sig 
tunnlar som fi ck försvarsmurarna att störta samman. De hade 
inga vapen att slå tillbaka med. Deras enda hopp var att på något 
sätt försöka stå emot angreppen under de långa nio dagar som 
återstod och sedan försöka sluta leden igen under det uppehåll 
som framtvingades av Pompejus skådespel. Ciceros målsättning 
var lika tydlig den: att rasera Verres försvar så fullständigt att, 
när han väl hade talat för sin sak, inte ens den mest bestickliga 
domstolsnämnd av senatorer i Rom skulle våga förklara Verres 
oskyldig.
 Han tog sig an sitt uppdrag med sitt vanliga nit. Åklagarsidan 
samlades före gryningen. Medan Cicero gjorde sina övningar, 
rakades och kläddes, läste jag upp vittnesmålen från dem han 
skulle inkalla den dagen och gick igenom vår bevisning. Därefter 
dikterade han för mig en översikt av det han tänkte anföra. Under 
en timme eller två läste han in dagordningen och lade alla sina 
inlägg noga på minnet, medan Quintus, Frugi och jag förvissade 
oss om att alla hans vittnen och dokumentskrin fanns till hands. 
Därefter kunde vi vandra backen ned mot Forum och visa upp 
oss – för en uppvisning var det. Det ansågs i hela Rom att Ciceros 
framträdanden i utpressningsdomstolen var stadens bästa skåde-
spel. Åskådarmassorna var lika stora andra och tredje dagen som 
de hade varit den första, och vittnena var ofta ömkansvärda, där 
de bröt samman i gråt då de redogjorde för sina lidanden. Jag 
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minns särskilt Dio från Halaesa, som hade svindlats på tiotusen 
sestertier, liksom två bröder från Agyrium som hade tvingats 
lämna ifrån sig hela sitt arv på fyratusen. Det kunde ha varit fl er, 
men Lucius Metellus hade vägrat ett tiotal målsägare att lämna 
ön för att vittna, bland dem Heraclius från Siracusa – en rätts-
kränkning som Cicero mycket snyggt vände till sin fördel. ”Våra 
bundsförvanters rättigheter”, dundrade han, ”innefattar inte ens 
tillåtelse att klaga över sina lidanden!” Hela tiden satt Hortensius 
förbluffande nog tyst. När Cicero hade avslutat utfrågningen av 
ett vittne erbjöd Glabrio ”Kungen av domstolarna” möjligheten 
att korsförhöra, men Hans Höghet skakade konungsligt på huvu-
det eller förkunnade storslaget: ”Inga frågor till detta vittne.” På 
fjärde dagen anmälde sig Verres sjuk och försökte få tillstånd att 
utebli, men Glabrio ville inte höra på det örat utan sade åt honom 
att han skulle bäras ned till Forum med säng och allt ifall så kräv-
des.
 Följande eftermiddag kom Lucius äntligen tillbaka till Rom 
efter att ha avslutat sitt uppdrag på Sicilien. Cicero blev utom sig 
av glädje över att fi nna honom väntande hemma när vi återkom 
från domstolen, och han omfamnade gråtande sin frände. Utan 
Lucius hjälp med att skicka vittnen och bevisning till fastlan-
det skulle Cicero inte ha kunnat driva målet ens hälften så väl. 
Men de sju månadernas arbete hade klart och tydligt inneburit 
en överansträngning för Lucius, som inte var särskilt stark till att 
börja med. Han var nu oroväckande mager och hade drabbats av 
en plågsam hackhosta. Trots detta stod han fast i sin beslutsam-
het att få Verres fälld – så fast att han inte deltog i inledningen av 
rättegången utan gjorde en omväg på resan tillbaka till Rom. Han 
stannade i Puteoli och spårade upp ytterligare två vittnen: den 
romerske riddaren Gaius Numitorius, som hade bevittnat hur 
Gavius korsfästes i Messana, samt en vän till denne, en köpman 
som hette Marcus Annius, som hade befunnit sig i Siracusa när 
romaren Herennius hade dömts rättsvidrigt.
 ”Och var fi nns de nu?” undrade Cicero.
 ”Här”, svarade Lucius. ”I tablinum. Men jag måste varna dig: de 
vill inte vittna.”
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 Cicero skyndade ut och mötte två gedigna medelålders karlar 
– ”Makalösa vittnen från min synpunkt”, som han senare beskrev 
dem, ”välbärgade, aktningsvärda, klarsynta, och framför allt: inte 
sicilianare.” Som Lucius hade förutspått ville de inte gärna bli 
inblandade. De var köpmän och ville inte skaffa sig mäktiga fi en-
der, och de såg inte fram mot att spela huvudroller i Ciceros stora 
antiaristokratiska skådespel på Roms Forum. Men han överty-
gade dem – för de var inte heller några dumhuvuden, utan begrep 
att de i den stora avräkningen tjänade mest på att stå på den vin-
nande sidan. ”Vet ni vad Pompejus sade till Sulla, när den gamle 
försökte neka honom en triumf på hans tjugosjätte födelsedag?” 
frågade Cicero. ”Det berättade han för mig vid middagsbordet 
häromkvällen: ’Det är fl er som dyrkar den uppgående än den 
nedgående solen.’ ” Denna mäktiga förening av då-sade-han-till-
mig och vädjanden till deras fosterlandskänsla och egenintresse 
vann över dem till vår sida, och när de på kvällen väl skulle lägga 
sig till bords med Cicero och hans närmaste var det med ett löfte 
att stödja honom.
 ”Jag visste att om de fi ck träffa dig en kort stund så skulle de 
göra precis som du ville”, viskade Lucius.
 Jag hade väntat mig att Cicero skulle kalla dem som vittnen 
redan nästa dag, men det var han för listig för att göra. ”Ett 
skådespel måste alltid sluta med en oemotståndlig höjdpunkt”, 
sade han. Vid det här laget spädde han på harmen hos åhörarna 
med varje nytt bevis, där han gick från rättsröta, utpressning 
och rena rama rånen till grymma och ovanliga bestraffningar. På 
rättegångens åttonde dag lät han höra två sicilianska skeppare, 
Phalacrus från Centuripa och Onasus från Segesta, som beskrev 
hur de och deras män bara hade lyckats slippa prygel och avrätt-
ning genom att muta Verres handgångne man Timarchides (det 
gläder mig att kunna meddela att denne var närvarande i rätten 
och själv fi ck uppleva sin förödmjukelse). Och värre återstod: de 
anhöriga till dem som inte hade kunnat uppbåda tillräckligt med 
pengar för att få sina närmaste frigivna hade fått höra att de ändå 
skulle bli tvungna att betala en muta till stadens bödel Sextius, 
annars skulle han dra ut på halshuggningarna genom att avsikt-
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ligt misslyckas med dem. ”Betänk den olidliga smärta och ångest 
som plågade de olyckliga föräldrarna”, sade Cicero, ”som på detta 
sätt, genom mutor, tvingades köpa sina barn inte livet, utan en 
snabb död!” Jag kunde se hur senatorerna i nämnden skakade 
på huvudet när de hörde detta och muttrade till varandra, och 
varje gång som Glabrio gav Hortensius möjlighet att korsförhöra 
vittnena och denne helt enkelt svarade ”Inga frågor” stönade de. 
Svarandesidans ställning var på väg att bli ohållbar, och samma 
kväll nåddes vi av de första ryktena om att Verres redan hade 
packat allt sitt bohag och var beredd att gå i landsfl ykt.
 Så låg landet på nionde dagen, då vi kallade Annius och Numi-
torius att vittna. Om möjligt var folkmassan på Forum ännu 
större än tidigare, för nu var det bara två dagar kvar till Pompejus 
storståtliga skådespel. Verres infann sig sent, tydligt berusad. Han 
snubblade i tempeltrappan upp till domstolen, och Hortensius 
blev tvungen att stadga honom under åskådarnas skrattsalvor. 
När Verres gick förbi Cicero gav han honom en rasande, rödögd 
blick, fylld av fruktan och elände – blicken hos ett jagat djur, 
ställt av hundarna. Cicero gick rakt på sak: han kallade som sitt 
första vittne Annius. Denne beskrev hur han en morgon hade 
varit i färd med att besiktiga ett fartyg i Siracusas hamn när en 
god vän hade kommit springande och berättat att deras bekant 
Herennius stod slagen i bojor på Forum och bad för sitt liv.
 ”Vad gjorde du då?”
 ”Givetvis begav jag mig dit omedelbart.”
 ”Och vad fi ck du se?”
 ”Ett hundratal människor som ropade att Herennius var 
romersk medborgare och inte kunde avrättas utan en riktig rät-
tegång.”
 ”Hur kunde alla veta att Herennius var romersk medborgare? 
Var inte han handlande från Spanien?”
 ”Många av oss kände honom. Även om han hade sin verksam-
het i Spanien kom han från en romersk släkt i Siracusa och hade 
växt upp i staden.”
 ”Och vad svarade Verres på era vädjanden?”
 ”Han befallde att Herennius genast skulle halshuggas.”
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 Ett stönande fyllt av fasa hördes över hela domstolen.
 ”Och vem utdelade hugget?”
 ”Stadens bödel, Sextius.”
 ”Och utförde han det snyggt?”
 ”Tyvärr gjorde han inte det.”
 ”Det är uppenbart”, sade Cicero och vände sig till senatorerna, 
”att Herennius inte hade betalat Verres och hans rövarband till-
räckligt mycket i mutor.”
 Under större delen av rättegången hade Verres suttit hopsjun-
ken på sin stol, men den här förmiddagen for han, eldad av vinet, 
upp och började skrika att han aldrig hade tagit emot några såda-
na mutor. Hortensius var tvungen att dra ned honom igen. Cicero 
brydde sig inte om honom utan fortsatte lugnt utfrågningen av 
sitt vittne.
 ”Synnerligen märkliga omständigheter, eller hur? Ett hundratal 
människor bekräftar att mannen var romersk medborgare, men 
ändå väntar Verres inte ens en timme för att fastställa vem han 
är. Varför tror ni att det var så?”
 ”Det kan jag lätt svara på, senatorn. Herennius kom med ett 
skepp från Spanien, och det beslagtogs av Verres underhuggare 
med hela sin last. Herennius och alla andra ombord skickades 
till Stenbrotten, och sedan släpades han ut för att inför allt folk 
avrättas som sjörövare. Men Verres insåg inte att Herennius inte 
alls var från Spanien. Han var bekant för romarna i Siracusa och 
skulle ha blivit igenkänd. När Verres väl upptäckte sitt misstag 
kunde Herennius inte tillåtas att gå fri, eftersom han visste för 
mycket om vad ståthållaren sysslade med.”
 ”Ursäkta mig, men det där förstår jag inte”, sade Cicero med 
spelad oskuldsfullhet. ”Varför skulle Verres vilja avrätta en oskyl-
dig resande på ett lastfartyg som sjörövare?”
 ”Han behövde kunna uppvisa tillräckligt många avrättningar.”
 ”Varför det?”
 ”Eftersom han fi ck mutor för att låta de verkliga sjörövarna gå 
fria.”
 Verres hoppade upp igen och skrek att det var lögn, och den 
här gången struntade Cicero inte i honom utan tog ett par steg 
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mot honom. ”Lögn, ditt odjur? Lögn? Varför står det då i dina 
egna fängelsedokument att Herennius släpptes fri? Och varför 
står det också att den beryktade sjörövaren Heracleo avrättades, 
när inte en människa på Sicilien har sett honom dö? Jag ska säga 
varför – därför att du, romersk ståthållare, ansvarig för trygg sjö-
fart, hela tiden tog mutor just från sjörövarna!”
 ”Cicero, den store åklagaren, som tycker att han är så slug!” 
sade Verres bittert och sluddrande i sitt rus. ”Som tror att han vet 
allt! Men här är en sak som du inte vet. Jag har Heracleo i mitt 
förvar i mitt hus i Rom, och han kan själv berätta för er alla här 
att det är lögn!”
 Det var förbluffande att höra en man vräka ur sig något så vett-
löst, men så var det – orden fi nns nedtecknade – och i en domstol 
i fullt uppror fi ck man höra Cicero kräva av Glabrio att den ökän-
de sjörövaren skulle hämtas av liktorer hemma hos Verres och 
sättas under övervakning, ”för det allmänna bästa”. Och medan 
detta verkställdes kallade han in sitt andra vittne för dagen, Gaius 
Numitorius. För min del tyckte jag att Cicero gick för snabbt 
fram: han kunde ha mjölkat ut mer av erkännandet om Heracleo. 
Men den store advokaten hade känt på sig att sanningens ögon-
blick var inne, och i månader, ända sedan vi först satte foten på 
Siciliens jord, hade han vetat exakt hur han skulle utnyttja det. 
Numitorius svor eden och ställde sig på plats, och Cicero ledde 
honom snabbt igenom vittnesmålet för att teckna bakgrunden till 
det som hade hänt Publius Gavius: att han var köpman och hade 
färdats med ett skepp från Spanien; att det hade tagits i beslag 
och att alla resande hade förts till Stenbrotten, från vilka Gavius 
på ett eller annat sätt hade lyckats rymma; att han hade tagit sig 
till Messana för att sjövägen komma till fastlandet; att han hade 
upptäckts när han steg ombord på fartyget och överlämnats till 
Verres när han kom till Siracusa. Folkmassan lyssnade under för-
tätad tystnad.
 ”Upplys rätten om vad som hände sedan.”
 ”Verres sammankallade en tribunal på Forum i Messana”, sade 
Numitorius, ”och sedan lät han släpa fram Gavius. Han tillkän-
nagav högt och tydligt att denne man sysslade med olovlig under-
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rättelseverksamhet, och för det fanns bara ett enda straff. Sedan 
befallde han att ett kors skulle resas så att det vette ut mot sundet 
till Regium, så att fången kunde se bort mot Italien medan han 
dog. Han lät klä av och prygla Gavius i allas vår åsyn och sedan 
pina honom med glödgade järn. Och sedan korsfästes han.”
 ”Sade Gavius något överhuvudtaget?”
 ”Bara till att börja med, då han svor på att anklagelsen var osann. 
Han kunskapade inte för något annat land. Han var romersk med-
borgare, medlem av stadsrådet i Consa och förutvarande soldat i 
romerska rytteriet, under befäl av Lucius Raecius.”
 ”Vad svarade Verres på det?”
 ”Att det var lögn, och sedan befallde han att avrättningen skulle 
verkställas.”
 ”Kan du beskriva hur Gavius mötte sin fasansfulla död?”
 ”Med stor tapperhet, senatorn.”
 ”Som en romare?”
 ”Som en romare.”
 ”Ropade han något?” (Jag visste vad Cicero var ute efter.)
 ”Bara när han piskades, och när han såg hur järnen glödgades.”
 ”Och vad sade han?”
 ”Varje gång han fi ck ett rapp sade han: ’Jag är romersk medbor-
gare.’ ”
 ”Vill du upprepa vad han sade, men högre, tack, så att alla kan 
höra.”
 ”Han sade: ’Jag är romersk medborgare.’ ”
 ”Bara de orden alltså?” sade Cicero. ”Låt mig förvissa mig om 
att jag förstår vad du säger. Ett piskrapp utdelas” – han förde ihop 
handlederna, höjde dem över huvudet och ryckte till i kroppen 
som om han hade fått ett slag över ryggen – ”och då säger han 
mellan sammanbitna tänder: ’Jag är romersk medborgare.’ Ett 
rapp till utdelas” – än en gång ryckte han till – ” ’Jag är romersk 
medborgare.’ Ett rapp till. ’Jag är romersk medborgare.’ ”
 Mina torra ord kan inte ens ge en antydan om den verkan som 
Ciceros uppvisning hade på dem som fi ck bevittna den. Den tyst-
nad som rådde i hela domstolen förstärkte hans ord. Det var som 
om vi alla nu var vittnen till detta vidriga brott mot en oskyldig. 
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Några män och kvinnor – vänner till Gavius, tror jag – började 
skrika, och ilskan hos massorna på Forum bara växte. Än en gång 
skakade Verres av sig Hortensius återhållande hand och reste sig. 
”Han var en usel fi entlig kunskapare!” bölade han. ”Just det! Han 
sade det där bara för att skjuta upp sin rättvisa bestraffning!”
 ”Men han sade det!” sade Cicero triumferande, for runt mot 
honom och stötte med pekfi ngret i luften av raseri. ”Du medger 
att han sade det! Utifrån dina egna ord anklagar jag dig – han häv-
dade att han var romersk medborgare och du gjorde ingenting! 
Att han nämnde sitt medborgarskap fi ck dig inte att tveka eller 
ens för en kort stund skjuta upp verkställandet av detta grymma 
och vidriga straff! Om du hade tagits tillfånga i Persien eller långt 
borta i Indien och släpades bort för att avrättas, vad skulle du då 
ha ropat, om inte ’Jag är romersk medborgare’? Hur förhöll det 
sig då med den man som du hade så bråttom att skicka i döden? 
Kunde inte ett sådant påstående, att han var romersk medborga-
re, ha skonat honom en timme, ett dygn, medan det bekräftades? 
Nej, det kunde det inte – inte med dig i domarstolen! Och ändå 
har den fattigaste av de fattiga, av det enklaste ursprung, i vilket 
land som helst av vildmän, alltid fram tills nu tryggt kunnat veta 
att ropet ’Jag är romersk medborgare’ är den yttersta försvars-
muren och tillfl ykten. Det var inte Gavius, inte en enskild okänd 
människa, som du lät spika upp på detta plågans kors – det var 
den allestädes gällande grundsatsen: romare är fria män!” 
 Det vrål som höjdes vid slutet av Ciceros anförande var fruk-
tansvärt. I stället för att avta efter några ögonblick höjdes det på 
nytt och bara tilltog, och i ögonvrån märkte jag att folk rörde sig 
åt vårt håll. Solseglen under vilka några av åskådarna hade stått 
började rasa med ett skrämmande ljud av sönderrivet tyg. En man 
föll från en svalgång ned i folkhopen nedanför. Skrik och rop. En 
skock människor som helt uppenbart avsåg att ta lagen i egna 
händer började storma trappan upp till domstolen. Hortensius 
och Verres reste sig så snabbt i sin skräck att de välte bänken 
bakom sig. Glabrio tillkännagav ropande att förhandlingarna 
var avslutade för dagen, varpå han och hans liktorer skyndade 
uppför de återstående trappstegen till templet, med den åtalade 
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och hans framstående rättegångsbiträde nesligen i hasorna. Några 
ur domstolens nämnd fl ydde också in i den fristad som den hel-
gade byggnaden erbjöd (men inte Catulus: jag minns tydligt att 
han stod där som en vass klippa och orubbligt såg rätt framför 
sig, medan störtfl oden av kroppar delade sig och virvlade runt 
honom). De tunga bronsportarna slog igen med en skräll. Cicero 
blev kvar för att försöka återställa ordningen och steg upp på sin 
egen bänk och äskade tystnad, men fyra fem grovhuggna karlar 
sprang fram och grep honom om benen och lyfte undan honom. 
Jag blev orolig, både för honom och för mig själv, men han slog 
ut med armarna som om han ville ta hela världen i famn. När de 
hade satt honom på sina axlar vände de honom ut mot Forum. 
Och bifallet var ett dån som när luckorna till en smältugn öppnas 
och namnet ”Ci-ce-ro! Ci-ce-ro! Ci-ce-ro!” som mässades fram 
fi ck himlen över Rom att rämna.

Och detta innebar äntligen slutet för Gaius Verres. Vi fi ck aldrig 
veta exakt vad som försiggick inne i templet sedan Glabrio hade 
låtit avsluta förhandlingarna, men Cicero trodde att Hortensius 
och Metellus hade klargjort för sin klient att det var utsiktslöst att 
gå vidare med försvaret. Deras egen värdighet och maktställning 
var raserade: de var helt enkelt tvungna att kapa banden med 
honom innan senatens anseende led ytterligare skada. Det betyd-
de inte längre något hur stora mutor han än hade gett nämnden 
– ingen av dess ledamöter skulle våga rösta för ett frikännande 
efter det som de nyss hade fått bevittna. Hur som helst smet 
Verres ut från templet när folkmassan hade skingrats och fl ydde 
från staden när natten föll – förklädd till kvinna, hävdade somliga 
– och red i sporrsträck till Sydgallien. Hans mål var hamnstaden 
Massilia, där landsfl yktiga hade för vana att sitta över fat med 
grillad rödmulte och berätta för varandra om sina vedermödor 
och låtsas att de satt vid Neapelbukten.
 Allt som nu återstod var att bestämma storleken på hans böter, 
och när Cicero kom tillbaka hem samlade han till möte för att 
överlägga om saken. Ingen kommer någonsin att få veta det sam-
manlagda värdet av allt som Verres roffade åt sig under sina år 
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på Sicilien – jag har hört det uppskattas till fyrtio miljoner – 
men Lucius yrkade som vanligt på strängast möjliga åtgärder: att 
beslagta samtliga Verres tillgångar. Quintus tyckte att tio miljoner 
kunde vara lagom. Cicero förhöll sig märkligt tyst för att vara en 
man som nyss hade vunnit en så makalös seger där han satt i sitt 
arbetsrum och dystert plockade med en stylus. Tidigt på efter-
middagen fi ck vi ett brev från Hortensius, där han förmedlade 
ett erbjudande från Verres att vid domstolen betala in en miljon i 
skadestånd. Särskilt Lucius blev bestört – ”en förolämpning”, var 
vad han kallade det – och Cicero tvekade inte ett ögonblick att 
skicka tillbaka budbäraren med ett blankt ”nej”. En timme senare 
var denne tillbaka, med vad Hortensius kallade ”sitt slutbud”: en 
uppgörelse på en och en halv miljon. Den här gången dikterade 
Cicero ett längre svar: 

 Från: Marcus Tullius Cicero
 Till: Quintus Hortensius Hortalus
 Var hälsad!
  Mot bakgrund av det löjeväckande låga belopp vilket Din klient 

föreslår som skadestånd för sina brott utan motstycke avser jag 
att hos Glabrio hemställa om att jag tillåts fortsätta att driva 
åtalet i morgon, då jag kommer att utöva min rätt att för dom-
stolen anföra mina yrkanden i denna och andra frågor.

”Nu ska vi se hur mycket han och hans aristokratvänner upp-
skattar utsikten att tryckas ännu längre ned i sin egen dynga”, 
utbrast han. Jag förseglade brevet, och när jag kom tillbaka efter 
att ha överlämnat det till budbäraren började Cicero diktera det 
anförande han tänkte hålla följande dag – ett svidande angrepp 
på aristokraterna för att de hade sålt ut sina vördnadsvärda namn, 
liksom sina förfäders namn, till försvar för en sådan skurk som 
Verres. I synnerhet Lucius hetsade honom att spy ut sitt förakt. 
”Vi är medvetna om med vilken avund och vilket ogillande som 
’nya män’, ’uppkomlingar’, betraktas av vissa ’ädlingar’; att vi 
endast behöver blunda ett ögonblick för att fi nna oss fångade i 
en fälla; att om vi ger dem den minsta öppning för en misstanke 
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eller en anklagelse för otillbörligt uppförande, så kommer vi ome-
delbart att få lida för det; att vi aldrig får släppa på vaksamheten, 
inte ens för en enda dag. Vi har fi ender – låt oss då möta dem i 
kamp; uppgifter att fullfölja – låt oss då utföra dem; och vi får 
inte glömma att en öppet erkänd fi ende är mindre fruktansvärd 
än den som döljer sig och tiger still!”
 ”Där försvann tusen röster till”, muttrade Quintus.
 Så förgick eftermiddagen, utan något svar från Hortensius, tills 
det långt om länge, kort före skymningen, hördes oväsen ute på 
gatan, och strax därefter kom Eros andlös inrusande i arbetsrum-
met med budskapet att den store Pompejus i egen hög person 
stod i vestibulen. Detta var sannerligen ett enastående besök, 
men Cicero och hans bror hann inte mer än blinka åt varandra 
förrän den välbekanta knektstämman hördes ryta: ”Var är han? 
Var håller vår tids störste vältalare hus?”
 Cicero lät höra en kvävd svordom och gick ut i tablinum, åtföljd 
av Quintus och efter honom Lucius och slutligen jag själv, precis i 
tid för att se konsuln komma stegande ut från atriet. Det begrän-
sade utrymmet i det anspråkslösa huset fi ck honom att framstå 
som ännu omfångsrikare än vanligt. ”Och där är han!” utropade 
han. ”Där är mannen alla kommer för att träffa!” Han gick rätt 
fram till Cicero, slog sina starka armar om honom och gav honom 
en björnkram. Från min plats alldeles bakom ryggen på Cicero 
kunde jag se hur Pompejus sluga grå ögon granskade var och en av 
oss, och när han släppte taget om sin förlägne värd yrkade han på 
att föreställas för alla, också mig, så att jag – en anspråkslös slav 
från Arpinum – nu vid trettiofyra års ålder kunde skryta med att 
jag hade skakat hand med bägge Roms sittande konsuler.
 Pompejus hade lämnat sina livvakter kvar ute på gatan och sti-
git in i huset helt ensam, ett iögonfallande uttryck för tillit och 
välvilja. Cicero, vars uppförande alltid var oklanderligt, befallde 
Eros att meddela Terentia att den store Pompejus var hos dem, 
och jag blev tillsagd att hälla upp vin.
 ”Bara en droppe”, sade Pompejus och lade sin stora labb över 
bägaren. ”Vi är på väg till en middagsbjudning och jag ska bara 
stanna en kort stund. Men vi kunde ju inte underlåta att hälsa på 
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vår granne och visa honom vår aktning. Vi har hållit ögonen på dig 
under de senaste dagarna, Cicero. Vi har hållits underrättade av 
vår vän Glabrio. Strålande. Vi skålar för din välgång.” Han höjde 
bägaren, men jag märkte att inte en droppe kom över hans läppar. 
”Och nu, när detta stora och vällyckade företag ligger bakom dig, 
hoppas vi att vi ska få se litet mer av dig, särskilt som jag snart 
inte kommer att vara annat än en vanlig medborgare igen.”
 Cicero bugade sig lätt. ”Det ska bli mig ett sant nöje.”
 ”I övermorgon, kanske? Hur ser din dag ut?”
 ”Det är den dag då dina skådespel inleds. Du kommer väl att 
vara upptagen? Kanske en annan gång …”
 ”Dumheter. Kom och se på öppningen tillsammans med oss. 
Det skadar inte att du blir sedd i vårt sällskap. Låt hela världen få 
ta del av vår vänskap”, tillade han storslaget. ”Du tycker väl om 
skådespel?”
 Cicero tvekade, och jag kunde se hur hans hjärna värderade 
följderna, både av att tacka nej och att tacka ja. Men egentligen 
hade han ju inget val. ”Jag kan inte tänka mig något mer ange-
nämt.”
 ”Utmärkt”, log Pompejus brett. I samma ögonblick kom Eros 
tillbaka, med budskapet att Terentia kände sig opasslig och låg 
och vilade, och att hon ville framföra sina ursäkter. ”Tråkigt”, 
sade Pompejus och såg aningen besviken ut. ”Men vi får hoppas 
att det blir tillfälle längre fram.” Han räckte mig sin orörda vinbä-
gare. ”Vi måste skynda vidare. Ni har säkert mycket att stå i. Jo, 
förresten”, sade han och vände sig om på tröskeln till atriet, ”har 
ni bestämt er för storleken på böterna ännu?”
 ”Nej, inte ännu”, svarade Cicero.
 ”Vad har de erbjudit?”
 ”En och en halv miljon.” 
 ”Ta det”, sade Pompejus. ”Ni har kört ned dem i skiten. De 
behöver inte äta upp den också. Det skulle vara pinsamt för mig 
själv och dessutom kunna rubba jämvikten i vår republik om du 
drev det här fallet längre. Du förstår säkert?” Han nickade vänligt 
och gick ut. Vi hörde porten öppnas och livvaktens befäl beordra 
givakt. Porten slogs igen. Ingen sade något på en stund.
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 ”Vilken förfärlig människa”, sade Cicero. ”Ge mig mer att 
dricka.” När jag hämtade kruset såg jag att Lucius rynkade pan-
nan.
 ”Vad har han för rätt att tala till dig på det viset?” frågade han. 
”Han sade ju att det var ett artighetsbesök.”
 ”Artighetsbesök! Å, Lucius!” Cicero skrattade. ”Det var en 
påhälsning från indrivaren.”
 ”Indrivaren? Vad är du skyldig honom?” Lucius må ha varit 
fi losof, men han var inte fullständigt bakom fl ötet, men nu insåg 
han vad besöket hade handlat om. ”Å, jag fattar!” Han såg äcklad 
ut och vände sig bort.
 ”Var inte så fi n i kanten”, sade Cicero och grep honom i armen. 
”Jag hade inget val. Marcus Metellus hade nyss dragit utpress-
ningsdomstolen. Nämnden var mutad. Rättegången var förutbe-
stämd att misslyckas. Jag var så här långt” – Cicero mätte upp en 
tum mellan tummen och pekfi ngret – ”från att släppa hela åtalet. 
Och då sade Terentia till mig: ’Tala kortare’, och jag begrep att 
det var svaret – att lägga fram vartenda dokument och kalla fram 
vartenda vittne, och det på tio dagar, så att de fi ck stå där med 
skammen – det var det som det handlade om, Lucius, förstår du 
det? – stå med skammen inför hela Rom, och därför hade de inget 
annat val än att fälla honom.”
 Så lade han fram saken. Han satsade hela sin övertalnings-
förmåga på Lucius, som om denne var en enmansdomstol som 
måste övertygas; han avläste hans ansiktsuttryck och försökte där 
hitta nycklar till de rätta orden, de som skulle få honom att stödja 
Cicero.
 ”Men Pompejus”, sade Lucius bittert. ”Efter det han redan hade 
gjort mot dig förut!”
 ”Jag behövde bara en enda sak – en liten, liten tjänst – då 
skulle jag vara säker på att jag kunde gå vidare som tänkt och 
inkalla mina vittnen med en gång. Det förekom inga mutor, ingen 
bestickning. Jag visste bara att jag måste vara säker på att ha Gla-
brios samtycke i förväg. Men som åklagare kunde jag knappast 
själv vända mig till domstolens pretor. Så jag tänkte efter både en 
och två gånger: Vem skulle kunna göra det?”
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 Quintus sade: ”Det fanns bara en man i hela Rom, Lucius.”
 ”Just det!” utbrast Cicero. ”Bara en man som Glabrio var för-
pliktigad att lyssna på. Den man som hade gett honom hans son 
tillbaka när hans frånskilda hustru dog – Pompejus.”
 ”Men det var inte någon liten tjänst”, sade Lucius. ”Det var en 
stor insats. Och nu ska den betalas stort – inte av dig, utan av 
Siciliens folk.”
 ”Siciliens folk?” upprepade Cicero, som började ilskna till. 
”Siciliens folk har aldrig haft en sannare vän än jag. Det skulle 
aldrig ha väckts något åtal utan mig. Det skulle aldrig ha erbjudits 
några en och en halv miljoner utan mig. Vid gudarna – Gaius 
Verres skulle ha varit konsul om två år, om inte jag hade funnits! 
Du kan inte säga att jag har övergett Siciliens folk!”
 ”Betala honom inte då”, sade Lucius och grep hans hand. ”I 
rätten i morgon ska du yrka på största möjliga skadestånd, och åt 
helvete med Pompejus. Du har hela Rom på din sida. Nämnden 
kommer inte att våga gå emot dig. Vem bryr sig om Pompejus? 
Om fem månader – han har ju själv sagt det – kommer han inte 
ens att vara konsul. Ge mig ditt löfte.”
 Cicero kramade Lucius hand hårt mellan bägge sina och såg 
honom djupt i ögonen – det gamla beprövade, allvarsdigra dub-
belgreppet, som jag hade fått se så ofta just i det här rummet. 
”Jag ger dig mitt löfte”, sade han. ”Jag ger dig mitt löfte att jag ska 
tänka på saken.”

Kanske tänkte han på saken. Vad vet jag? Men jag tvivlar på att 
det kan ha upptagit hans tankar mer än ett ögonblick. Cicero 
hade aldrig velat ställa sig i spetsen för en församling som ville 
förinta republiken – och det skulle ha varit hans enda hopp att 
överleva, om han, förutom aristokratin, hade fått Pompejus som 
motståndare. ”Det besvärliga med Lucius”, sade han och lade upp 
fötterna på skrivbordet när denne hade lämnat rummet, ”är att 
han tror att politik är att kämpa för rättvisa. Politik är ett yrke.”
 ”Tror du att Verres mutade Pompejus för att han skulle gå in 
och få skadeståndet sänkt?” undrade Quintus, och med de orden 
uttryckte han exakt den möjlighet som hade föresvävat mig.



182

 ”Det kan vara så. Men det är troligare att han helt enkelt vill 
undvika att hamna i ett inbördeskrig mellan folket och senaten. 
För egen del skulle jag gladeligen låta beslagta allt som Verres 
äger och har och låta det aset beta Galliens gräs. Men så kommer 
det inte att bli”, suckade han, ”så vi får lov att undersöka hur långt 
en och en halv miljon räcker.”
 Vi satt alla tre resten av kvällen och upprättade en förteck-
ning över dem som hade de mest välgrundade anspåken, och när 
Cicero hade dragit av sina egna kostnader på närmare hundratu-
sen, beräknade vi att han nätt och jämnt förmådde uppfylla sina 
åtaganden, åtminstone till Sthenius och hans likar, liksom till de 
vittnen som hade rest hela vägen till Rom. Men vad skulle man 
säga till prästerna? Hur kunde man värdera templens bortrövade 
bildstoder av ädelstensbesatt silver, guld och brons, som för länge 
sedan hade slagits i bitar och smälts ned av Verres guldsmeder? 
Och hur skulle några som helst betalningar kunna ersätta Gavius 
och Herennius anhöriga och vänner och alla andra oskyldiga som 
han hade mördat? Det här arbetet gav Cicero den första verk-
liga smaken av vad makt innebär – för det mesta egentligen inget 
annat än att välja mellan en rad lika oangenäma möjligheter – och 
den var inte så litet bitter.
 Vi inställde oss i rätten som vanligt följande morgon, och den 
vanliga stora folkmassan fanns där på sin vanliga plats – allt var 
således likadant, bortsett från att Verres inte var där och att tjugo 
trettio karlar ur domstolens vaktstyrka stod uppställda runt om 
hela podiet. Glabrio höll ett kort anförande, i vilket han öpp-
nade förhandlingarna och upplyste de närvarande om att han inte 
tänkte godta några störningar liknande gårdagens. Sedan anmo-
dade han Hortensius att yttra sig.
 ”På grund av ohälsa”, började Hortensius, och de mest oemot-
ståndliga skrattsalvor hördes från alla håll och kanter, så att det 
tog en stund innan han kunde fortsätta. ”På grund av ohälsa”, upp-
repade han, ”framkallad av påfrestningarna under detta mål, samt 
utifrån en önskan att låta republiken undgå ytterligare tvisteäm-
nen har min klient Gaius Verres dragit tillbaka sitt försvar mot de 
anklagelser som framlagts av den särskilt utsedde åklagaren.”
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 Han satte sig ned. Sicilianarna klappade i händerna åt detta 
tillkännagivande, men från åhörarna hördes inte mycket. De vän-
tade på Cicero. Han reste sig, tackade Hortensius för tillkännagi-
vandet – ”något kortare än de tal som han vanligen brukar hålla 
här” – och krävde strängast möjliga straff enligt den cornelianska 
lagen: fullständig förlust av medborgerliga rättigheter, på evig 
tid, ”så att Gaius Verres hotande skugga aldrig mer kan falla över 
några offer eller över ett oväldigt styre av republiken Rom”. Detta 
framkallade förmiddagens första bifallsrop.
 ”Jag skulle helst av allt önska”, fortsatte Cicero, ”att jag kunde 
få alla hans brott ogjorda och återge både gudar och människor 
allt som han har stulit från dem. Jag skulle önska att jag kunde 
återge Juno offergåvorna och utsmyckningen från hennes hel-
gedomar i Melita och på Samos. Jag skulle önska att Minerva 
återigen fi ck skåda prakten hos sitt tempel i Siracusa. Jag skulle 
önska att Dianabilden kunde föras tillbaka till staden Segesta, 
liksom Merkuriusbilden till folket i Tyndaris. Jag skulle önska 
att jag kunde göra ogjord den dubbla skada som åsamkats Ceres, 
vars guldabilder fördes bort från både Henna och Catina. Men 
skurken har fl ytt och inte lämnat annat efter sig än kala murar 
och tomma golv i sina hus här i Rom och ute på landsbygden. De 
är de enda tillgångar som kan beslagtas och säljas. Hans ombud 
uppskattar värdet på dem till en och en halv miljon sestertier, 
och det är vad jag måste begära som ersättning för hans brott, och 
nöja mig med.”
 Folk stönade och någon skrek: ”Det räcker inte!”
 ”Det räcker inte, det håller jag med om. Och kanske borde några 
av dem här i domstolen som försvarade Verres när hans stjärna var 
i stigande, liksom andra som lovade honom stöd ifall de skulle 
hamna bland dem som skulle döma honom, rannsaka hjärtan och 
njurar – ja … ta sig en närmare titt på lösöret i sina hus!”
 De orden fi ck Hortensius att fl yga upp och invända att åklaga-
ren talade i gåtor.
 ”Nu är det ju så”, svarade Cicero blixtsnabbt, ”att eftersom 
Verres har skänkt vår sittande konsul här en elfenbenssfi nx, så 
borde vederbörande vara skicklig på att lösa gåtor.”
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 Det kan inte ha varit en förberedd lustighet, eftersom Cicero 
inte hade en aning om vad Hortensius skulle säga. Men när jag 
har skrivit detta och tänker efter, kanske jag är väl troskyldig: den 
kan ha ingått i den uppsättning alldeles oförberedda lustigheter 
som Cicero regelbundet samlade på sig i vaxljusets sken för att 
skaka ur ärmen om tillfälle bjöds. Vad än sanningen må vara, så 
bevisade detta hur viktigt det är att vara kvick, för numera minns 
ingen någonting av den där sista rättegångsdagen utom Ciceros 
skämt om elfenbenssfi nxen. Nu när jag ser tillbaka är jag inte ens 
säker på att det var så särskilt lustigt. Men det gick hem och för-
vandlade det som kunde ha blivit ett pinsamt anförande till ännu 
en triumf. ”Sätt dig snabbt ned” – det var alltid Molons råd när 
det gick bra, och Cicero lydde det. Jag räckte honom en handduk 
och han torkade av ansikte och händer medan handklappning-
arna rullade vidare. Och därmed var hans insatser i målet mot 
Gaius Verres till ända.

Samma eftermiddag samlades senaten för sina sista överlägg-
ningar innan man gjorde femton dagars uppehåll för Pompejus 
skådespel. När Cicero väl hade lugnat sicilianarna var det hög 
tid för senatsöppningen, och vi var tvungna att bägge två springa 
från Castortemplet rätt över Forum till senatsbyggnaden. Cras-
sus hade som sittande ordförande denna månad redan äskat tyst-
nad och höll på att läsa upp den senaste skrivelsen från Lucullus 
rörande fälttåget i öst. Hellre än att störa Crassus genom att väcka 
uppmärksamhet när han kom in stannade Cicero strax utanför 
avspärrningarna, och där stod vi och lyssnade till redogörelsen 
från Lucullus. Den aristokratiske härföraren hade, enligt egen 
utsago, vunnit en rad förintande segrar vid inbrytningen i kunga-
dömet Tigranes, besegrat kungen själv i ett fältslag, nedgjort 
tiotusentals fi ender, ryckt fram på fi entlig mark, intagit staden 
Nisibisis och tagit kungens bror som gisslan.
 ”Crassus måste vara kräkfärdig”, viskade Cicero glatt till mig. 
”Hans enda tröst är att Pompejus är ännu mer galen av avundsju-
ka.” Och där Pompejus satt bredvid Crassus såg han sannerligen 
ut att ha försjunkit i dystra grubblerier.
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 När Crassus hade slutat tala utnyttjade Cicero avbrottet till att 
stiga in i kammaren. Dagen var het och ljusstrålarna från de höga 
fönstren lyste upp juvelglänsande virvlar av mott. Han gick med 
målmedvetna steg och högburet huvud, med allas blickar fästa 
på sig, fram genom mittgången, förbi sin gamla undanskymda 
plats innanför porten, fram mot konsulspodiet. Pretorsbänken 
verkade vara fullbesatt, men Cicero ställde sig tålmodigt bredvid 
den i väntan på att få inta sin rättmätiga plats, för han visste – och 
senaten visste – att den hävdvunna belöningen för en framgångs-
rik åklagare var att få inta den besegrades plats. Jag vet inte hur 
länge tystnaden varade, men det kändes som fruktansvärt länge, 
och under den tiden var det enda som hördes ljudet från duvorna 
uppe under taket. Det var Afranius som slutligen tecknade åt 
honom att komma och sätta sig bredvid honom och som beredde 
plats genom att bryskt tränga undan sina grannar på träbänken. 
Cicero letade sig fram över ett antal utsträckta ben och klämde 
sig karskt in. Han såg sig om på sina rivaler, mötte och höll kvar 
vars och ens blick. Ingen stirrade tillbaka. Så småningom reste sig 
någon, begärde ordet och lyckönskade Lucullus och hans seger-
rika legioner – det kan faktiskt ha varit Pompejus, nu när jag tän-
ker efter. Undan för undan hördes åter det dämpade surret från 
bakgrundssamtalen.
 Jag sluter ögonen, och jag kan fortfarande framför mig se ansik-
tena i sensommarens gyllene eftermiddagsljus – Cicero, Crassus, 
Pompejus, Hortensius, Catulus, Catilina, bröderna Metellus – 
och jag har svårt att förstå att de själva, alla deras strävanden, till 
och med byggnaden där de satt, nu är blott stoft.
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X

Jag tänker återuppta min berättelse mer än två år efter att den 
sista rullen slutade – en lucka som nog tyvärr säger inte så litet 
om den mänskliga naturen, för om ni skulle fråga mig: ”Tiro, 
varför hoppar du över en så lång tid i Ciceros liv?”, skulle jag bli 
tvungen att svara: ”Därför att det var år av lycka, min vän, och 
det fi nns få saker som är så tråkiga att läsa om som lycka.”
 Senatorns tid som edil kom att bli mycket framgångsrik. Hans 
främsta skyldighet var att hålla staden försörjd med billig spann-
mål, och här gav rättegången mot Verres honom möjlighet att 
inhösta en stor framgång. I tacksamhet över hans insatser gav 
honom Siciliens bönder och spannmålshandlare inte bara hjälp 
genom att ta mindre betalt: vid ett tillfälle skänkte de honom till 
och med en hel skeppslast. Cicero var klipsk nog att förvissa sig 
om att även andra fi ck sin del av den gåvan. Från edilämbetets 
säte i Cerestemplet lät han dela ut spannmål till det hundratal 
stadsdelsledare som egentligen styrde Rom, och många tackade 
genom att bli hans klienter. Med deras hjälp skapade han under 
de följande månaderna en ojämförlig grund att stå på i kommande 
valrörelser (Quintus brukade skryta med att han när som helst 
kunde ställa upp tvåhundra man på gatorna inom en timme), 
och efter det kunde inte mycket hända i staden som inte familjen 
Cicero fi ck veta. Om till exempel några byggare eller en handlan-
de behövde ett visst tillstånd, eller ville ha sina tomter anslutna 
till stadens vattennät eller oroade sig för skicket hos ett tempel i 
sin stadsdel, så kom förr eller senare deras problem till de båda 
brödernas kännedom. Det var denna skarpa uppmärksamhet vad 
rörde minsta enskildhet, lika mycket som den medryckande väl-
taligheten, som gjorde Cicero till en så skicklig ämbetsman. Han 
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lät till och med ge utmärkta skådespel – eller det var snarare 
Quintus som gjorde det, på hans uppdrag – och höjdpunkten 
på Ceresfesten var när rävar, som brukligt, släpptes in på Circus 
Maximus med brinnande facklor fastbundna på ryggen och hela 
åskådarskaran på tvåhundratusen människor reste sig och hyllade 
honom där han satt i edilens högsäte.
 ”Att så många kan glädja sig så mycket åt ett så motbjudande 
skådespel”, sade han till mig när vi återvände hem den kvällen, 
”får mig nästan att tvivla på själva grundvalarna för folkstyret.” 
Men han gladde sig ändå åt att massorna nu betraktade honom 
som ”en riktig karl”, inte bara kallade honom ”bokmalen” eller 
”greken”.
 Lika lyckad var hans verksamhet som advokat. Hortensius till-
bringade – efter ett, som man lätt kunde räkna ut, föga ansträng-
ande konsulsår – allt längre tid vid Neapelbukten, i nära umgänge 
med sina ädelstensprydda fi skar och vinbevattnade träd, vilket 
innebar att Cicero kunde styra och ställa fritt i Roms rättsväsen-
de. Gåvor och legat från tacksamma klienter började snart fl yta 
in i sådana mängder att han till och med kunde försträcka sin 
bror den miljon som denne behövde för att komma in i senaten – 
Quintus hade nämligen efter moget övervägande bestämt sig för 
statsmannabanan, fastän han var en dålig talare och Cicero för sig 
själv ansåg att livet i fält bättre passade broderns läggning. Men 
trots sin växande förmögenhet och alltmer uppburna ställning 
vägrade Cicero att fl ytta från sin fars hus: han fruktade att det 
skulle fl äcka hans anseende som folkets man om han sågs stolt-
sera omkring på Palatinen. I stället lånade han stort – utan att 
rådfråga Terentia – på framtida inkomster för att köpa en storsla-
gen lantegendom, tretton mil från väljarnas nyfi kna blickar, uppe 
bland Albanska kullarna i närheten av Tusculum. Hon låtsades 
bli arg när han åkte ut med henne för att titta på den och påstod 
att vädret där uppe inte var nyttigt för hennes leder. Men jag 
märkte att hon i hemlighet var förtjust över att få en så stånds-
mässig tillfl ykt bara en halv dags resa från Rom. Catulus ägde 
den intilliggande egendomen, och Hortensius hade också ett hus 
inte långt därifrån, men fi entligheten mellan Cicero och aristo-
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kraterna var så stor att han aldrig, trots att han tillbringade långa 
sommardagar med läsning och författande i lantställets svala 
poppelgläntor, blev inbjuden på middag. Men det retade inte 
Cicero – tvärtom, det snarare roade honom, för hans gård hade 
en gång tillhört ädlingarnas störste hjälte, Sulla, och han visste 
hur mycket det måste reta dem att se den ägas av en uppkomling 
från Arpinum. Huset hade inte rustats på över ett årtionde, och 
det första som mötte den nye ägaren var åsynen av en målning, 
täckande en hel vägg, som visade hur diktatorn tog emot ett mili-
tärt hederstecken från sina legioner. Cicero såg till att alla hans 
grannar fi ck veta att det första han gjorde var att låta vitmena 
väggen.
 Så det var en lycklig Cicero som mötte hösten i sitt trettio-
nionde år: besutten, berömd, utvilad efter en sommar på landet, 
med blicken riktad mot valen i juli nästkommande år, då han 
skulle vara gammal nog att ställa upp som pretorskandidat – sista 
steget upp mot det glänsande pris som var konsulsvärdigheten.
 Och det är här, vid denna avgörande tid i hans liv, då hans lycka 
skulle överge honom och hans liv bli intressant igen, som jag tar 
upp tråden i min berättelse.

I slutet av september inföll Pompejus födelsedag, och för tredje 
året i följd mottog Cicero en inbjudan till en festmiddag. Han 
stönade när han öppnade brevet, för han hade upptäckt att få av 
detta livets välsignelser är så tunga att bära som vänskapen med 
en herreman. Först hade han smickrats av att tillhöra Pompejus 
innersta krets. Men efter ett tag tröttnade han på att ligga och 
lyssna till samma gamla krigarhistorier – vanligen gestaltade med 
hjälp av tallrikar och tillbringare uppställda i slagordning över 
hela middagsbordet – om den unge befälhavaren som hade över-
fl yglat tre av Marius härar vid Auximum eller som vid tjugofyra 
års ålder hade slaktat sjuttontusen numidier på en enda eftermid-
dag eller som slutgiltigt hade slagit ned de spanska upprorsmän-
nen utanför Valencia. Pompejus hade fört befäl sedan han var 
sjutton år, och det var kanske därför han inte alls hade utvecklat 
ett lika fi nstämt umgängesvett som Cicero. Samtalskonst som 
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senatorn njöt av – snilleblixtar och skvaller, skarpsynta iakttagel-
ser som gemensamt kunde utvecklas till djupgående eller högtfl y-
gande utläggningar om mänskliga angelägenheters mångfald – allt 
sådant var Pompejus främmande. Fältherren tyckte om att breda 
ut sig mot en bakgrund av vördnadsfull tystnad, slå fast någon 
självklarhet och sedan luta sig tillbaka och sola sig i glansen av 
gästernas lismande lovord. Cicero brukade säga att han hellre fi ck 
alla tänderna utdragna av en berusad fältskär på Forum Boarium 
än att behöva lyssna på ännu en sådan utgjutelse vid middagsbor-
det.
 Roten till det onda var att Pompejus hade tråkigt. I slutet av sitt 
konsulat hade han som utlovat dragit sig tillbaka till privatlivet – 
sin hustru, sin lille pojke och sin nyfödda dotter. Och sedan? 
Eftersom han saknade all begåvning för talekonst fanns det inget 
som kunde sysselsätta honom i domstolarna. Författarskap var 
inget för honom. Han kunde bara argt och avundsjukt betrakta 
hur Lucullus fortsatte att besegra Mithradates. Ännu inte fyllda 
fyrtio hade Pompejus, som man säger, sin framtid bakom sig. 
Han kunde göra enstaka utfl ykter från sin praktbyggnad ned mot 
senaten, inte för att tala utan för att lyssna till förhandlingarna – 
vandringar då han yrkade på att beledsagas av ett ofantligt följe av 
vänner och klienter. Cicero, som kände sig tvungen att gå åtmins-
tone ett stycke av vägen med honom, tyckte att det var som att se 
en elefant försöka göra sig hemmastadd i en myrstack.
 Men trots allt var ju Pompejus världens störste man, med ett 
ojämförligt stöd hos väljarna, så man fi ck inte säga emot honom, 
i synnerhet inte när val väntade inom mindre än ett år. Så sent 
som samma sommar hade han ordnat ett tribunat åt sin stallbro-
der Gabinius – han hade fortfarande ett fi nger med i politiken. 
Den trettonde september begav sig Cicero alltså som vanligt till 
födelsedagsfesten, från vilken han återvände senare på kvällen, 
då han bjöd Quintus, Lucius och mig på en skildring av det hela. 
Pompejus blev lycklig som ett barn åt gåvor, och Cicero hade 
med sig ett brev skrivet av Zenon, stoicismens fader, tvåhundra 
år gammalt och ytterligt värdefullt, införskaffat åt honom i Aten 
av Atticus. Han skulle gärna ha behållit det för egen del i sin bok-
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samling i Tusculum, men han hoppades att han genom att skänka 
det till Pompejus måhända kunde fresta knekten att ägna sig åt 
fi losofi . Men Pompejus hade bara slängt en blick på dokumentet 
innan han lade det åt sidan, för att i stället beundra en gåva från 
Gabinius, ett silverbeslaget noshörningshorn innehållande något 
slags egyptiskt afrodisiakum gjort av babianspillning. ”Jag önskar 
verkligen att jag kunde ha tagit brevet med mig tillbaka!” stönade 
Cicero och kastade sig på en divan med handen för pannan. ”Just 
nu är det väl någon kökspiga som använder det för att göra upp 
eld.”
 ”Vilka andra var där?” undrade Quintus nyfi ket. Han hade 
kommit tillbaka till Rom bara några dagar tidigare efter sin tjänst 
som kvestor i Umbrien och ville gärna höra senaste nytt.
 ”Den vanliga samlingen. Vår fi ne nye tribun Gabinius, för-
stås, och hans svärfar, konstkännaren Palicanus; Afranius, Roms 
störste dansare; Pompejus spanske underhuggare Balbus; Varro, 
husets spränglärde. Ja, och så Marcus Fonteius”, tillade han lätt-
samt, men inte så lättsamt att Lucius inte omedelbart kände 
tyngden i namnet.
 ”Och vad talade du om med Fonteius?” frågade Lucius, i ett 
lika klumpigt försök att verka sorglös.
 ”Det ena och det andra.”
 ”Åtalet?”
 ”Givetvis.”
 ”Och vem är det som försvarar den fähunden?”
 Cicero teg ett ögonblick och svarade sedan lågt: ”Det gör jag.”
 För dem som inte känner till målet bör jag förklara att sagde 
Fonteius hade varit ståthållare i Bortre Gallien vid pass fem år 
tidigare, och att han en vinter när Pompejus hade haft det särskilt 
svårt i kampen mot de spanska upprorsmännen hade skickat den 
belägrade härföraren tillräckligt med förnödenheter och nyvär-
vade män för att hålla ut till våren. Det var så grunden hade 
lagts till deras vänskap. Fonteius hade fortsatt med att på samma 
sätt som Verres berika sig omåttligt genom att pressa den galliska 
befolkningen på allehanda olagliga skatter. Gallerna hade till att 
börja med funnit sig i det och sagt sig att rån och utsugning stän-
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digt har varit den utvecklade världens redskap. Men efter Cice-
ros framgångsrika åtal mot ståthållaren på Sicilien hade gallernas 
hövding Induciomarus begett sig till Rom för att be senatorn att 
företräda hans folk i utpressningsdomstolen. Lucius hade stött 
honom helhjärtat; det var också han som hade infört Inducioma-
rus i huset: en vildmannavarelse, barbariskt utstyrd i kort rock 
och byxor – jag blev inte så litet bestört när jag en morgon öpp-
nade åt honom. Men Cicero hade artigt tackat nej. Ett år hade 
gått, men nu hade gallerna äntligen fått ett pålitligt par företrä-
dare, i Plaetorius, som var sittande pretor, med Marcus Fabius 
som bisittare. Målet skulle snart upp i rätten.
 ”Det är förfärligt”, sade Lucius hetlevrat. ”Du kan inte försvara 
honom. Han är ju lika skyldig som Verres var.”
 ”Dumheter. Han har varken låtit döda någon eller fängsla 
någon på falska anklagelser. Det värsta man kan säga om honom 
är att han en gång beskattade vinhandlarna i Narbo i överkant 
och tvingade några av traktens invånare att betala mer än andra 
för att få sina landsvägar åtgärdade. Dessutom”, tillade Cicero 
hastigt, innan Lucius kunde invända mot denna något vidsynta 
tolkning av Fonteius göranden och låtanden, ”hur skulle du eller 
jag kunna avgöra hans skuld? Det är rättens sak. Eller skulle du 
vilja spela tyrann och neka honom biträde?”
 ”Jag skulle neka honom dig som biträde”, svarade Lucius. ”Du 
har ur Induciomarus egen mun hört om bevisen mot Fonteius. 
Ska man bara strunta i dem därför att han är god vän till Pom-
pejus?”
 ”Det har inget med Pompejus att göra.”
 ”Varför ställer du då upp?”
 ”Politik”, sade Cicero och satte sig plötsligt upp. Han fäste 
blicken på Lucius och sade mycket allvarligt: ”Det mest ödesdigra 
misstag som en statsman kan begå är att låta sina landsmän ens 
ett ögonblick misstänka att han vill gynna utlänningar framför 
dem själva. Det var den lögnen som mina fi ender spred om mig 
sedan jag hade företrätt sicilianarna i målet mot Verres, och det 
är det förtalet jag kan vederlägga om jag försvarar Fonteius nu.”
 ”Och gallerna?”
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 ”Gallerna kommer att företrädas mönstergillt av Plaetorius.”
 ”Inte så väl som de skulle ha blivit av dig.”
 ”Men du säger ju själv att Fonteius sak är en svag sak. Låt den 
svagaste saken försvaras av det starkaste ombudet. Vad kan vara 
mer rättvist?”
 Cicero gav honom sitt mest intagande leende, men för en gångs 
skull vägrade Lucius att låta sig rubbas. Eftersom han visste att 
det enda säkra sättet att besegra Cicero i meningsutbyten var att 
dra sig ur dem helt och hållet reste han sig och linkade bort till 
atriet. Jag hade fram till det ögonblicket inte insett hur sjuk han 
såg ut, så mager och böjd; han hade aldrig riktigt hämtat sig från 
törnarna på Sicilien. ”Ord, ord, ord”, sade han bittert. ”Finns det 
aldrig något slut på alla konster som du kan få dem att utföra? 
Men som hos alla människor så är din största styrka också din 
svaghet, Marcus, och jag beklagar dig, för snart kommer du inte 
att kunna skilja dina konster från sanningen. Och då kommer du 
att vara förlorad.”
 ”Sanningen”, skrattade Cicero. ”Ett väl omfattande begrepp för 
en fi losof att begagna!” Men hans kvickhet föll platt till marken, 
för Lucius hade gått sin väg.
 ”Han kommer tillbaka”, sade Quintus.
 Men han kom inte tillbaka, och under de följande dagarna fort-
satte Cicero att förbereda sig för rättegången med den bestämda 
uppsynen hos en man som har sagt ja till ett eller annat förskräck-
ligt men av behovet påkallat läkaringrepp. Och vad hans klient 
beträffar hade Fonteius väntat i tre år på att ställas inför rätta, och 
den tiden hade han använt väl, till att samla en stor mängd bevis 
till stöd för sin sak. Han hade vittnen från Spanien och Gallien, 
däribland befäl ur Pompejus styrkor, samt en hel del sluga och 
giriga skattebönder och köpmän – medlemmar av det romerska 
samfundet i Gallien, som skulle ha kunnat svära på att natt var 
dag och land hav om det skulle ha lönat sig för dem. Den enda 
vanskligheten – vilket Cicero insåg så snart han hade läst in sig 
på målet – var att Fonteius helt uppenbart var skyldig. Han satt 
länge och väl och stirrade in i arbetsrummets vägg, medan jag 
tassade kring på tå runt honom, och det är viktigt att jag berättar 
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vad han sysslade med, eftersom det är nödvändigt för att ni ska 
förstå vem han var. Han försökte inte enbart, som en undermå-
lig, cynisk försvarare skulle ha gjort, att hitta en illistig strategi 
som skulle lura åklagaren. Han försökte hitta något att tro på. Det 
var själva grundbulten i hans snille, både som advokat och som 
statsman. ”Det som övertygar är övertygelse”, brukade han säga. 
”Man måste helt enkelt tro på de påståenden man gör, annars är 
man förlorad. Ingen bevisning, hur logisk eller väl sammanställd 
eller snillrik den än är, kan vinna målet, om åhörarna känner att 
det brister i tron.” Bara en enda sak, en enda sak att tro på, var allt 
han behövde – sedan kunde han anknyta till den, bygga ut den, 
utsmycka den och förvandla den, under bara en timme eller två, 
till den viktigaste frågan i världen, och framföra den så lidelse-
fullt att den krossade motståndarnas bräckliga förnuftstänkande. 
Efteråt brukade han för det mesta glömma den fullständigt. Och 
vad var det han trodde på i Marcus Fonteius fall? Han satt och tit-
tade in i väggen timme ut och timme in för att sedan endast dra 
följande slutsats: hans klient var en romare som angreps i sin egen 
stad av Roms urgamla fi ender gallerna, och detta utgjorde – vem 
som än må ha rätt eller fel i målet – en sorts svek.
 Detta var den strategi som Cicero valde när han än en gång steg 
in på utpressningsdomstolens välbekanta område framför Cas-
tortemplet. Rättegången varade från slutet av oktober till mitten 
av november, och kampen fördes skoningslöst, vittne för vittne, 
ända fram till sista dagen, då Cicero höll försvarets avslutande 
anförande. Från min stol bakom senatorn hade jag ända från förs-
ta dagen spanat efter Lucius i åskådarmassorna, men det var inte 
förrän denna sista morgon som jag tyckte mig se honom, en blek 
skugga lutad mot en pelare längst bak bland åhörarna. Och om 
det var han – vilket jag inte är säker på att det var – så har jag ofta 
undrat vad han tyckte om Ciceros vältalighet när han slog klorna 
i gallernas bevisning och pekade på Induciomarus: ”Vet han över-
huvudtaget vad det innebär att lägga fram bevis? Är gallernas 
högste hövding värdig att jämställas ens med den uslaste medbor-
gare i Rom?” – och begärde att få veta hur en romersk domstol 
kunde tro på en man vars gudar krävde människooffer: ”Vem 
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vet inte att de än i denna dag tillämpar den ohyggliga barbariska 
seden att offra människor?” Vad skulle han ha tyckt om Cice-
ros beskrivning av de galliska vittnena, som ”stegade omkring på 
Forum med högdragna, stela ansiktsuttryck och uttalade barba-
riska hotelser”? Och vad skulle han ha ansett om Ciceros lysande 
höjdpunkt, när han alldeles i slutet av sitt anförande i rätten lät 
hämta in Fonteius syster, en vestalisk jungfru, klädd från hjässan 
till fotabjället i sin heliga dräkt, en böljande vit mantel, med en 
vit linneduk kring de smala axlarna, och som lyfte på sin vita 
slöja för att visa senatorerna sina tårar – en syn som fi ck hennes 
bror att också brista i gråt? Cicero lade varligt handen på sin kli-
ents axel.
 ”Mina herrar, beskydda en tapper och oförvitlig medborgare 
från denna fara. Låt världen få se att ni litar mer på våra lands-
mäns vittnesbörd än på dem från främmande folk, att ni tar större 
hänsyn till våra medborgares välfärd än till våra fi enders nycker, 
att ni mer tar till er bönerna från henne som vårdar sig om vårt 
offerväsen än skymferna från dem som har förklarat krig mot hela 
världens offerväsen och helgedomar. Och slutligen, mina herrar 
– och här gäller det framför allt det romerska folkets värdighet 
– visa nu att en vestals böner betyder mer för er än hotelser från 
galler.”
 Visst, det talet gjorde sin verkan, både för Fonteius, som frikän-
des, och för Cicero, som aldrig mer kom att ses som annat än Roms 
mest glödande fosterlandsvän. Jag tittade upp då jag hade skrivit 
färdigt, men det var omöjligt att längre urskilja enstaka ansikten 
i folkhopen – den hade blivit ett enda, sjudande väsen, hetsat av 
Ciceros talekonst till en mässande yra av romerskt självförhärli-
gande. I varje fall hoppas jag att Lucius inte var närvarande, och 
det fi nns en stor möjlighet att han inte var det, för det var bara ett 
par timmar senare som han hittades hemma hos sig, död.

Cicero satt och åt middag i enrum med Terentia när meddelandet 
kom. Budbärare var en av Lucius slavar. Han var knappast mer 
än en pojke och han grät hejdlöst, så jag fi ck vidarefordra vad 
han hade sagt till senatorn. Han tittade oseende upp från maten 



198

när jag berättade för honom och sade retligt ”Nej”, som om jag 
hade gett honom fel dokument i rätten. Och under en lång stund 
var det hans enda ord: ”Nej, nej.” Han satt orörlig, han blinkade 
inte ens. Hans hjärna verkade ha upphört att tjänstgöra. Det var 
Terentia som slutligen sade något; hon föreslog milt att han borde 
ge sig ut och ta reda på vad som hade hänt, varpå han mållös 
började leta efter sina skor. ”Håll ett öga på honom, Tiro”, sade 
hon lågmält till mig.
 Sorgen upphäver tiden. Allt jag minns av den natten och av 
de dagar som följde är brottstycken, som skrämmande ljusstarka 
syner efter en feberyra. Jag minns hur mager och plågad Lucius 
kropp var när vi hittade den, hur han låg på högra sidan av sängen 
med uppdragna knän och vänstra handen över ögonen, och hur 
Cicero som brukligt böjde sig över honom med ett vaxljus för 
att återkalla honom till livet. ”Vad var det han såg?” – det var 
vad han frågade och om igen: ”Vad var det han såg?” Som jag 
tidigare har sagt var Cicero inte vidskeplig, men han kunde inte 
frigöra sig från övertygelsen att Lucius i slutet hade ställts inför 
en outsägligt fasansfull syn som på något sätt hade skrämt livet ur 
honom. Hur han dog … här måste jag bekänna en hemlighet som 
jag har burit på i alla år, och som jag nu med glädje avbördar mig. 
I en vrå i det lilla rummet fanns en mortel och en mortelstöt, 
med något liggande intill som Cicero – till en början också jag – 
tog för en knippa fänkål. Det var inget orimligt antagande, för 
till Lucius många ständigt återkommande krämpor hörde dålig 
matsmältning, något som han försökte råda bot på med fänkåls-
olja. Inte förrän jag senare städade upp i rummet gnuggade jag 
de genombrutna bladen med tummen och kände den fasansfulla, 
unkna stanken av död mus – odört. Då förstod jag att Lucius 
hade tröttnat på livet, och att han av något skäl – förtvivlad över 
dess orättvisa, utmattad av sina sjukdomar – hade valt att dö som 
sin hjälte Sokrates. Detta hade jag alltid tänkt berätta för Cicero 
och Quintus. Men av någon anledning behöll jag det i dessa sor-
gens dagar för mig själv, och sedan var rätta stunden att avslöja 
det förbi, och det kändes bättre att låta dem leva vidare i tron att 
han hade dött av naturliga orsaker.
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 Jag minns också att Cicero lade ut så mycket pengar på blom-
mor och rökelse att Lucius, sedan han hade tvättats och smorts 
och lagts på bår i sin fi naste toga med de spinkiga fötterna vända 
mot dörren, även i denna grå november tycktes vila i en elyseisk 
lund av blomblad och väldoft. Jag minns hur häpnadsväckande 
många – för Lucius var en enstöring – vänner och grannar som 
kom till honom, och jag minns begravningståget i skymningen ut 
till Esquilinfältet, och hur unge Frugi grät så bittert att han tap-
pade andan. Jag minns sorgesångerna och musiken, de vördnads-
fulla blickarna från folk utmed vägen – för det var en Cicero som 
bars att möta sina förfäder, och det namnet hade nu högt anse-
ende i Rom. Ute på den frusna marken låg kroppen på sitt bål 
under stjärnorna, och den store vältalaren kämpade för att fi nna 
orden i ett kort griftetal. Men nu svek de honom och ville inte 
utföra sina konster, och han var tvungen att ge upp. Han kunde 
inte ens samla sig ordentligt och sätta facklan till bålet, utan lät 
i stället Quintus tända det. När lågorna sköt i höjden kastade de 
sörjande sin gåvor, dofter och kryddor, på elden, och den väl-
luktande, brandgula gniströken steg mot Vintergatan. Den kväl-
len satt jag tillsammans med senatorn i hans arbetsrum när han 
dikterade ett brev till Atticus, och det är förvisso ett tecken på 
den tillgivenhet som Lucius väckte även i dennes ädla hjärta att 
det blev det första av de hundratals brev från Cicero som Atticus 
sparade:
 ”Du som känner mig så väl kan bättre än de fl esta förstå min 
stora sorg över min frände Lucius död, vilken förlust den innebär 
för mig, i såväl det allmänna som det privata livet. All den glädje 
som en människas hjärtinnerlighet kan ge en annan människa 
skänktes jag av honom.”

Trots att Lucius hade bott i Rom i många år hade han alltid velat 
att hans aska skulle bisättas i släktens gravvalv i Arpinum. Därför 
begav sig bröderna Cicero morgonen efter kremeringen iväg med 
hans kvarlevor ut på den tre dygn långa resan österut, åtföljda 
av sina hustrur, efter att i förväg ha sänt bud till sin far om det 
skedda. Givetvis följde jag med, för även om Cicero hade sorg 
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kunde hans brevväxling inte göra uppehåll. Ändå var det förs-
ta – och jag tror enda – gången under alla våra år tillsammans 
som han inte ägnade sig åt arbete på färden, utan bara satt med 
hakan stödd i handen och oavvänt betraktade landskapet som 
drog förbi. Han och Terentia reste i en vagn för sig själva, Quintus 
och Pomponia i en annan, där de oavbrutet grälade – så livligt att 
jag såg hur Cicero tog sin bror avsides och bönföll honom att för 
Atticus skull, om så bara för honom, stifta fred i äktenskapet. 
”Jaså”, genmälde Quintus med viss rätt, ”om Atticus välvilja bety-
der så mycket för dig, så kan väl du gifta dig med henne?” Första 
natten tillbringade vi i villan i Tusculum, och vi hade hunnit så 
långt som till Ferentium på Via Latina när bröderna nåddes av ett 
budskap från Arpinum att deras far föregående dag hade drab-
bats av ett slaganfall och dött.
 Med tanke på att han var över sextio år och hade varit sjuklig 
i många år var detta förstås ett mindre slag än Lucius bortgång 
(dödsbudet hade uppenbarligen varit dråpslaget mot den gamles 
bräckliga hälsa). Men att lämna ett hus prytt av sorgens pinje- 
och cypressgrenar för att komma till ett annat, utsmyckat på 
samma sätt, ingöt den yttersta melankoli, något som förvärrades 
av den ödets nyck som förlade vår ankomst till Arpinum till den 
tjugofemte november, den dag som helgats åt Proserpina, under-
jordens drottning, som verkställer människors förbannelser över 
de dödas själar. Ciceros släktgård låg tre mil utanför staden, i 
slutet av en slingrande, stenig landsväg, i en dal mellan höga berg. 
Det var kallt på den här höjden och topparna var redan klädda i 
snöns vestaliska slöjor, som skulle hölja dem ända fram till maj. 
Jag hade inte varit på godset på tio år, och att få se allt som jag 
mindes det väckte märkliga känslor inom mig. Till skillnad från 
Cicero hade jag alltid föredragit landet framför staden. Jag var 
född här; båda mina föräldrar hade levat och dött här; under de 
första tjugofem åren av mitt liv hade dessa mjuka ängar och glas-
klara vattendrag med höga poppelträd och grönskande stränder 
utgjort min världs gränser. Cicero, som såg hur djupt tagen jag 
var och visste hur hängiven jag hade varit den gamle husbonden, 
bjöd mig att följa honom och Quintus till likvakan för ett sista 
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farväl. På sätt och vis var jag skyldig deras far nästan lika mycket 
som de var, för han hade tagit sig an mig när jag var pojke och 
lärt upp mig så att jag kunde hjälpa honom med hans böcker, 
och sedan hade han gett mig förmånen att få följa hans son på 
resor. När jag böjde mig fram och kysste hans kalla hand fylldes 
jag av en känsla av att komma hem, och tanken slog mig att jag 
kanske kunde bli kvar här, som hovmästare, gifta mig med någon 
fl icka ur samma samhällsskikt och få egna barn. Mina föräldrar 
hade, trots att de var husslavar och inte lantarbetare, bägge dött 
strax efter fyllda fyrtio; jag kunde räkna med att själv bara ha tio 
år kvar, i bästa fall. (Så litet vi vet om vad ödet har i beredskap 
åt oss!) Tanken att jag skulle kunna lämna detta jordelivet utan 
avkomma smärtade, och jag beslöt att så fort som möjligt ta upp 
frågan med Cicero.
 Så kom det sig att jag förde ett tämligen djupgående samtal med 
honom. Dagen efter vår ankomst bisattes den gamle godsherren i 
familjegraven, intill alabasterurnan med Lucius aska, och slutligen 
offrades en spädgris för att fortsatt helga platsen. Nästa morgon 
vandrade Cicero runt och besåg sin nu ärvda egendom, och jag 
följde med honom ifall han skulle behöva diktera anteckningar, 
för godset (som var så högt belånat att det var i stort sett värde-
löst) var förfallet, och det var mycket som behövde göras. Cicero 
anmärkte att det ursprungligen hade varit hans mor som förvaltat 
stället – hans far hade alltid varit för mycket av en drömmare för 
att kunna handskas med egendomsmäklare och förpaktare; efter 
hennes död hade han undan för undan låtit det förfalla. Jag tror 
att det var första gången på mer än ett årtionde som jag hörde 
Cicero nämna sin mor, Heliva. Hon hade dött tjugo år tidigare, 
när han var tonåring, och då hade han redan fl yttat till Rom för 
sin utbildning. Jag kunde knappast själv minnas något av henne, 
utom att hon hade rykte om sig att vara fruktansvärt sträng och 
snål – den sortens godsägarinna som satte streck på krusen för att 
hålla reda på om slavarna hade tagit något olovandes, och hon lät 
med största nöje prygla dem om hon misstänkte att de hade gjort 
det.
 ”Aldrig ett ord av beröm från henne”, sade Cicero, ”vare sig 
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till mig eller till min bror. Ändå ville jag så gärna vara henne till 
lags.” Han stannade upp och såg ut över fälten, mot den strida, 
iskalla fl oden, Fibrenus. I mittfåran låg en liten holme med en 
lund och ett litet, halvt förfallet lusthus. ”Dit brukade jag ta mig 
som pojke”, sade han drömskt. ”Så många timmar jag satt där! Jag 
såg mig själv som en ny Akilles, fastän en domstolarnas Akilles 
snarare än slagfältets. Du vet ju vad Homeros säger: ’Överlägsen 
i allt, överlägsen alla andra.’ ”
 Han stod tyst en stund, och jag insåg att mitt tillfälle nu var 
kommet. Och därför lade jag fram mina tankar för honom – bara 
babblade på, säkert ganska osammanhängande: jag skulle kunna 
stanna kvar här och föra upp gården till dess tidigare höjder – 
medan han hela tiden betraktade sina pojkårs ö. ”Jag förstår 
exakt hur du menar”, sade han med en suck när jag hade slutat. 
”Så känner jag det också. Det här är min och min brors verkliga 
fosterjord, för vi kommer från en urgammal släkt här. Här har vi 
dyrkat våra förfäder, här har vi blivit en ätt, här fi nns så många 
minnesmärken över våra förfäder. Behöver jag säga mer?” Han 
vände sig om och såg på mig, och jag märkte hur klara och blå 
hans ögon var, trots all gråt den senaste tiden. ”Men tänk på vad 
vi har sett de här dagarna – de tomma, själlösa skalen av dem 
som vi har älskat – och tänk på den skoningslösa redovisning som 
döden avkräver oss. Å …” Han skakade häftigt på huvudet, som 
om han ville förjaga en ond dröm, och vände sedan åter upp-
märksamheten mot landskapet. Efter en stund sade han, med 
helt annat tonfall: ”Ja … det kan jag säga dig, att för min del tän-
ker jag inte dö med ett enda uns av min begåvning oförbrukad, 
eller med en enda mil kraft kvar i benen. Och det är ditt öde, min 
vän, att vandra den vägen med mig.” Vi stod där intill varandra; 
han stötte mig varsamt i sidan med armbågen. ”Tänk efter, Tiro! 
En skrivarslav som kan teckna ned mina ord nästan lika snabbt 
som jag yttrar dem? Ett sådant underverk kan inte hänvisas till 
att räkna får i Arpinum! Så vi ska inte sysselsätta oss med sådana 
dåraktiga tankar mer!”
 Och där slutade min lantliga idyll. Vi begav oss tillbaka till 
huset, och senare den eftermiddagen – eller kanske var det föl-



203

jande dag; minnet spelar oss sina spratt – hörde vi ljudet av en 
häst i sporrsträck på vägen från Rom. Regnet hade börjat falla, så 
mycket minns jag, och alla satt sura och kurade inomhus. Cicero 
läste, Terentia sydde, Quintus gjorde vapenövningar, Pomponia 
låg med huvudvärk. (Hon vidhöll fortfarande att politik var ”trå-
kigt”, vilket fi ck Cicero att i all stillhet bli helt rasande: ”Skulle
politik vara tråkigt?” sade han en gång till mig. ”Politik är ju hi-
storia i vardande! Vilket annat fält av mänsklig verksamhet fram-
manar allt det ädlaste i människosjälen, liksom allt det uslaste? 
Eller skänker sådan spänning? Eller röjer tydligare vår styrka och 
svaghet? Tråkigt? Man kan lika gärna säga att livet självt är trå-
kigt!”) Hur som helst, när klappret från hovarna stillnade, gick 
jag ut för att hälsa ryttaren, och fi ck ta emot ett brev förseglat 
med den store Pompejus sigill. Cicero öppnade själv brevet och 
gav till ett utrop av häpnad. ”De anfaller Rom!” tillkännagav han, 
något som fi ck till och med Pomponia att för ett ögonblick resa 
sig från divanen. Han läste snabbt vidare. Konsulatets örlogsfl otta 
hade stuckits i brand där den låg uppankrad för vintern i Ostia. 
Två pretorer, Sextilius och Bellinus, hade tillfångatagits tillsam-
mans med sina liktorer och underlydande. Det var sjörövare som 
stod bakom allt, och deras syfte var att sprida skräck, varken mer 
eller mindre. I huvudstaden rådde stor fasa. Folket krävde hand-
ling. ”Pompejus vill att jag ska ansluta omedelbart”, sade Cicero. 
”Han har kallat till krigsråd på sin lantegendom i övermorgon.”
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XI

Vi lämnade kvar de övriga och reste snabbt samma väg tillbaka i 
en tvåhjulig vagn (Cicero red aldrig om han kunde undvika det), 
och i skymningen nästa dag nådde vi villan i Tusculum. Pompejus 
egendom låg på andra sidan om Albanska kullarna, bara fem mil 
söderut. De lata husslavarna blev förbluffade när deras husbonde 
kom tillbaka så snabbt, och fi ck sätta fart för att få ordning på 
huset. Cicero tog ett bad och gick raka vägen i säng, fastän jag 
tror inte att han sov så bra, för jag tyckte att jag hörde honom 
röra sig av och an i biblioteket mitt i natten, och på morgonen 
hittade jag Aristoteles Nikomakiska etiken till hälften upprullad 
på hans skrivbord. Men politiker är ett segt släkte: när jag gick 
in i hans rum var han redan klädd och mycket nyfi ken på vad 
Pompejus kunde tänkas vilja. Så snart det hade ljusnat bröt vi 
upp. Vägen ledde runt den stora Albanska sjön, och när solens 
skära strålar bröt fram över bergets snövita kam kunde vi se de 
svarta skuggbilderna av fi skarna där de drog upp näten ur det 
glittrande vattnet. ”Finns det något vackrare land i världen än 
Italien?” mumlade Cicero och drog djupt efter andan, och även 
om han inte sade det rätt ut vet jag vad han tänkte, därför att jag 
tänkte detsamma: att det var en lättnad att ha kommit bort från 
Arpinums kvävande tungsinthet och att inget annat kan inge en 
sådan känsla av liv som döden.
 Så småningom vek vi av från vägen och for genom en vörd-
nadsbjudande dubbelgrind och vidare på en lång uppfart belagd 
med vitt grus och kantad av cypresser. De anlagda trädgårdarna 
på bägge sidor var fyllda med bildstoder av marmor, säkerligen 
införskaffade av härföraren under hans olika fälttåg. Trädgårds-
slavar krattade vinterlöv och klippte buxbomshäckarna. Allt 
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andades ofantlig, lågmäld, självsäker rikedom. Då Cicero stegade 
in genom porten till det mäktiga huset viskade han åt mig att 
hålla mig nära, och jag slank påpassligt in bakom honom, bärande 
på ett dokumentskrin. (För övrigt är mitt råd till alla som inte vill 
synas att alltid bära på dokument: de sveper en osynlighetsman-
tel kring bäraren fullt jämförlig med vad som helst i de grekiska 
sagorna.) Pompejus tog emot sina gäster i atriet, där han spelade 
lantjunkare i den högre skolan; bredvid sig hade han sin tredje 
hustru Mucia, sin son Gnaeus – som bör ha varit elva år vid den 
här tiden – och sin lilla dotter Pompeia, som nyss hade lärt sig gå. 
Mucia var en tilldragande och stilig husfru ur Metellussläkten, 
uppåt de trettio och uppenbarligen i välsignat tillstånd igen. En 
av Pompejus egenheter, upptäckte jag senare, var att han alltid 
älskade sin hustru, vem hon än råkade vara för tillfället. Hon 
skrattade åt någon anmärkning som hade riktats till henne, och 
när mannen bakom skämtet vände sig om såg jag att det var Julius 
Caesar. Det förvånade mig, och förvisso förbluffade det Cicero, 
för hittills hade vi bara sett de tre välbekanta picenerna: Palica-
nus, Afranius och Gabinius. Och dessutom hade ju Caesar vistats 
i Spanien i drygt ett år, där han tjänstgjort som kvestor. Men 
nu stod han här, smidig och välbyggd, med smalt, skarpsinnigt 
ansikte, muntra bruna ögon och glesa mörka hårtestar, som han 
så noga kammade över den solbrända hjässan. (Men varför gör jag 
mig besväret att beskriva honom? Hela världen vet ju hur han såg 
ut!)
 Allt som allt var det åtta senatorer som hade samlats den för-
middagen: Pompejus, Cicero och Caesar; de tre picenerna som 
jag nyss nämnt; Varro, Pompejus huslärde, vid den tiden femtio 
år gammal, samt Caius Cornelius, som hade tjänstgjort under 
Pompejus som kvestor i Spanien, och som nu var sittande tribun, 
tillsammans med Gabinius. Jag väckte inte så stort uppseende 
som jag hade befarat, eftersom många av de store också hade tagit 
med sig en skrivarslav eller bärare av något slag; vi stod alla vörd-
nadsfullt avsides. Sedan förfriskningar hade burits fram, barnen 
skickats iväg med sina barnfl ickor och Mucia nådigt tagit farväl 
av alla makens gäster i tur och ordning – hon dröjde ett ögonblick 
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extra hos Caesar, märkte jag – bar slavar in stolar så att alla kunde 
sitta. Jag var just på väg ut med det övriga tjänstefolket när Cicero 
föreslog Pompejus att jag, som ju var berömd i hela Rom som 
uppfi nnaren av en underbar ny snabbskrift – han sade så – kanske 
kunde stanna och teckna ned det som sades. Jag rodnade av förlä-
genhet. Pompejus gav mig en misstänksam blick, och jag trodde 
att han tänkte inlägga sitt veto, men så ryckte han på axlarna och 
sade: ”Så får det bli. Det kan nog komma till nytta. Men det får 
bara göras en avskrift, och den ska jag behålla. Kan alla godta 
det?” Det mumlades bifall, varpå en stol ställdes fram åt mig i 
ett hörn, där jag satte mig med min skrivtavla uppslagen och min 
stylus i ett svettigt grepp.
 Stolarna ordnades i en halvcirkel, och när alla gäster hade tagit 
plats reste sig Pompejus. Han var, som jag har sagt, ingen folkta-
lare. Men på sin egen mark, bland dem som han betraktade som 
sina förtrogna, utstrålade han makt och myndighet. Fastän min 
uppteckning alltså togs ifrån mig minns jag fortfarande mycket 
av det han sade, eftersom jag fi ck skriva ut den från mina anteck-
ningar, och det får alltid saker och ting att fastna hos mig. Han 
började med att redogöra för det som nu var känt om angrep-
pet från sjörövarna i Ostia: nitton örlogstriremer sänkta, ett 
par hundra man stupade, fl era spannmålslager nedbrända, två 
pretorer i tjänstemantlar – den ene hade granskat kornbodarna, 
den andre fl ottan – hade tillfångatagits, tillsammans med sina 
följen och sina symboliska risknippen och yxor. En begäran om 
lösesumma hade kommit till Rom föregående dag. ”Men för 
min del”, sade Pompejus, ”anser jag inte att vi ska förhandla med 
sådana brottslingar, det skulle bara uppmuntra till fl er brott.” 
(Alla nickade instämmande.) Angreppet i Ostia, fortsatte han, 
utgjorde en vändpunkt i Roms historia. Detta var inte någon 
enstaka händelse, utan bara den fräckaste i en lång rad sådana 
övergrepp, som bland annat innefattade bortförandet av adels-
damen Antonia från hennes villa i Misenum (hon vars egen far 
hade lett en härfärd mot sjörövarna!), plundring av tempelskat-
ter i Croton, överraskningsangrepp på Brundisium och Caieta. 
Var skulle de slå till nästa gång? Det som Rom nu stod inför 
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var ett hot som skilde sig helt från dem från en vanlig fi ende. 
Dessa sjörövare var ett nytt slags hänsynslös motståndare, utan 
någon överhet som företrädde dem, utan några fördrag som band 
dem. De utgick inte från ett enda land. De hade inget enhet-
ligt befälssystem. De var ett jordens gissel, en ohyra som måste 
utrotas, annars skulle Rom – trots sin oemotståndliga militära 
överlägsenhet – aldrig få uppleva fred eller trygghet igen. Roms 
befi ntliga säkerhetssystem, alltså att män med konsuls befo-
genheter utsågs till överbefälhavare under begränsad tid på en 
begränsad skådeplats, höll helt tydligt inte måttet inför sådana 
utmaningar.
 ”Långt före Ostia hade jag ägnat sådana här problem mycket 
eftertanke”, upplyste Pompejus, ”och jag tror att denne särskilde 
fi ende måste mötas på ett särskilt sätt. Nu är tillfället kommet.” 
Han klappade i händerna och ett par slavar bar in en stor karta 
över Medelhavet som de satte upp på ett ställ intill honom. Hans 
åhörare böjde sig fram för att se bättre, för besynnerliga lodräta 
linjer hade dragits upp över både hav och land. ”Grunden för vår 
strategi från och med nu måste vara en förening av det politiska 
och det militära”, sade Pompejus. ”Vi slår dem med allt vi kan 
uppbringa.” Han tog upp en pekpinne och rappade till med den 
på den målade tavlan. ”Jag föreslår att vi delar upp Medelhavet i 
femton zoner, från Herkules stoder – här i väster – till de egyp-
tiska och syriska farvattnen – här borta i öster. Varje zon ska 
ha sin egen legat, med uppgift att rensa sitt område från pirater 
och därefter träffa fördrag med ifrågavarande områdes styresmän 
för att säkerställa att sjörövarfartygen aldrig mer återkommer till 
deras farvatten. Alla tillfångatagna sjörövare ska överlämnas till 
den romerska rättvisan. Varje styresman som vägrar samarbeta 
kommer att betraktas som fi ende till Rom. De som inte är med 
oss är mot oss. Dessa femton legater ska underställas en överbe-
fälhavare, som ska ha fullkomliga maktbefogenheter över fast-
landet till ett avstånd av femtio mil från havet. Den befälhavaren 
blir jag.”
 En lång tystnad. Cicero yttrade sig först. ”Ditt utkast är san-
nerligen djärvt, även om somliga kanske kan tycka att det är ett 
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överväldigande kraftfullt svar på förlusten av nitton treroddare. 
Du inser väl att en sådan ansamling makt i ett enda par händer 
aldrig tidigare har föreslagits i hela republikens historia?”
 ”Visst inser jag det”, svarade Pompejus. Han försökte se all-
varlig ut, men till sist kunde han inte låta bli att fl ina brett, och 
hastigt och lustigt brast hela församlingen i skratt, bortsett från 
Cicero, som såg ut som om hela hans värld hade störtat sam-
man – vilket den ju på sätt och vis också hade gjort. För som han 
senare uttryckte det: detta skulle innebära att en enda man skulle 
styra hela världen, varken mer eller mindre, och Cicero hyste inga 
tvivel på vart det skulle leda. ”Jag kanske skulle ha lämnat dem i 
det ögonblicket”, sade han tankfullt till mig på vägen hem. ”Det 
är vad den stackars hederlige Lucius skulle ha uppmanat mig att 
göra. Men Pompejus skulle ändå ha genomdrivit det, med eller 
utan mig, och det enda jag skulle ha åstadkommit vore att göra 
honom till min fi ende och det skulle ha stäckt mina förhopp-
ningar om att kunna bli pretor. Allt jag gör framdeles måste ses 
mot bakgrund av de kommande valen.”
 Och därför satt han förstås kvar, allt medan överläggningarna 
slingrade sig fram under de närmaste timmarna, från övergripan-
de strategier till enskilda politiska frågor. Tanken var att Gabi-
nius skulle lägga fram ett lagförslag för det romerska folket kort 
efter att han insattes i ämbetet, vilket skulle ske om ungefär en 
vecka, om att upprätta ett överbefäl och ge det till Pompejus; 
sedan skulle han och Cornelius utmana de andra tribunerna att 
inlägga veto. (Vi måste komma ihåg att det under republiken 
bara tillkom en folkvald församling att stifta lagar; senaten hade 
ett stort men inte avgörande infl ytande; dess uppgift var att verk-
ställa yttringarna av folkets vilja.)
 ”Vad säger du, Cicero?” frågade Pompejus. ”Du har suttit tyst 
länge.”
 ”Jag säger att Rom sannerligen kan skatta sig lyckligt över att 
i farans stund kunna kalla på en man med sådana erfarenheter 
och världsomspännande tankar”, svarade Cicero försiktigt. ”Men 
vi måste se nyktert på saken. Det här förslaget kommer att väcka 
ofantligt motstånd i senaten. I synnerhet aristokraterna kommer 
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att säga att det inte är något annat än ett skamlöst försök att gripa 
makten, förklätt till en nödvändighet för landet.”
 ”Det håller jag inte med om”, sade Pompejus.
 ”Du kan invända så mycket du vill, men du kommer ändå att 
bli tvungen att visa att så inte är fallet”, svarade Cicero, som visste 
att säkraste sättet – märkligt nog – att vinna en stormans förtro-
ende ofta är att svara honom bryskt, och på det sättet ge intryck 
av osjälvisk uppriktighet. ”Man kommer också att säga att detta 
förslag att möta hotet från sjörövarna helt enkelt är ett avstamp 
för att uppnå det verkliga målet, som är att ersätta Lucullus som 
befälhavare över legionerna i öster.” På det svarade den store bara 
med en grymtning – självklart, eftersom det ju var hans verkliga 
mål. ”Och slutligen kommer de att försöka hitta en egen tribun 
för att inlägga veto mot Gabinius lagförslag.” 
 ”Jag tycker att det låter som om du inte borde vara här, Cicero”, 
fräste Gabinius. Han var något av en sprätthök, med tjockt vågigt 
hår tillbakakammat i en tuppkam, i en efterhärmning av sin för-
man. ”Att nå vårt mål kommer att kräva lejonhjärta och säkert 
också järnnävar, inte några småaktiga inlägg från sluga advoka-
ter.”
 ”Ni kommer att behöva både hjärta och nävar och advokater 
innan det är i hamn, tro mig”, svarade Cicero. ”I samma ögonblick 
du mister den juridiska immunitet som tribunatet ger kommer 
aristokraterna att dra dig inför rätta och då får du kämpa för 
livet. Du kommer att behöva en slug advokat, sanna mina ord, 
och du också, Cornelius.”
 ”Nu går vi vidare”, sade Pompejus. ”Det var problemen. Har du 
några lösningar att föreslå?”
 ”Först och främst”, svarade Cicero, ”är mitt bestämda råd att 
ditt namn inte ska förekomma någonstans i lagförslaget om över-
befälet.”
 ”Men det är ju jag som har tänkt ut det!” invände Pompejus 
och lät precis som en pojke vars lek tas över av de andra barnen.
 ”Det stämmer, men jag anser ändå att det skulle vara klokt att 
inte ange namnet på överbefälhavaren till en början. Du kommer 
att utsättas för den mest ohyggliga missunnsamhet och vrede i 
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senaten. Även de mest sansade, dem som vi i vanliga fall kan lita 
på, kommer att tveka inför det här. Du måste göra kampen mot 
sjörövarna till huvudfråga, inte den store Pompejus framtid. Alla 
kommer att förstå att det är du som är den utsedde, det behöver 
inte nämnas rent ut.”
 ”Men vad ska jag säga när jag lägger fram förslaget för folket?” 
frågade Gabinius. ”Att vilken dumskalle som helst kan bli över-
befälhavare?”
 ”Självklart inte”, sade Cicero, som ansträngde sig våldsamt för 
att inte tappa tålamodet. ”Jag skulle vilja stryka namnet ’Pom-
pejus’ och ersätta det med ’senator med konsuls ställning’. Det 
begränsar det till femton tjugo nu levande före detta konsuler.”
 ”Och vilka skulle kunna vara de andra tänkbara?” frågade 
Afranius.
 ”Crassus”, sade Pompejus omedelbart: hans ärkefi ende fanns 
aldrig långt bort i hans tankar. ”Catulus kanske. Och så Metellus 
Pius – gammal, men fortfarande en kraft att räkna med. Horten-
sius har sina anhängare. Isauricus. Gellius. Cotta. Curio. Till och 
med bröderna Lucullus.”
 ”Men … ifall du oroar dig så mycket”, sade Cicero, ”kan vi ju 
alltid vara tydligare och ange att överbefälhavaren bör vara någon 
tidigare konsul vars namn börjar på P.” För ett ögonblick var det 
ingen som lystrade, och jag var övertygad om att han hade gått för 
långt. Men så kastade Caesar huvudet tillbaka och brast i skratt, 
och de andra – som märkte att Pompejus log svagt – stämde in. 
”Tro mig, Pompejus”, fortsatte Cicero lugnande, ”de fl esta av de 
här männen är alldeles för gamla eller kraftlösa för att utgöra 
något hot. Crassus är din farligaste medtävlare, helt enkelt därför 
att han är så rik och så avundsjuk på dig. Men om det kommer till 
omröstning besegrar du honom stort, det lovar jag.”
 ”Jag instämmer med Cicero”, sade Caesar. ”Låt oss ta hindren 
i tur och ordning. Först förslaget om att utse en överbefälhavare, 
sedan själva namnet på överbefälhavaren.” Den auktoritet med 
vilken han yttrade sig gjorde stort intryck på mig, han var ju den 
yngste närvarande.
 ”Utmärkt”, sade Pompejus och nickade. ”Det avgör saken. 
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Huvudfrågan måste vara kampen mot sjörövarna, inte den store 
Pompejus framtid.” Och med de orden bröts sammanträdet för 
mat.

Nu följde en obehaglig händelse, som det bjuder mig emot att 
återge, men jag tycker att jag ändå måste göra det, i historieskriv-
ningens intresse. Medan senatorerna låg till bords och sedan vand-
rade i trädgården arbetade jag så fl itigt jag kunde i fl era timmar 
med att överföra mina anteckningar i snabbskrift till en någorlun-
da rättvis återgivning av samtalen, vilken jag sedan kunde lägga 
fram för Pompejus. När jag var färdig gick det upp för mig att jag 
kanske borde stämma av det som jag hade skrivit med Cicero, 
ifall det skulle fi nnas något att invända mot i redogörelsen. Rum-
met där mötet hade hållits låg tomt, liksom atriet, men jag kunde 
höra Ciceros lätt igenkännliga röst och gick, med papyrusrullen i 
handen, bort åt det håll varifrån jag tyckte att den kom. Jag gick 
över en innergård med pelargångar och springbrunn och följde 
sedan gången runt till en annan gård. Men nu var hans röst helt 
borta. Det hördes bara fågelsång och sipprande vatten. Och så 
plötsligt, mycket nära, tillräckligt högt för att jag skulle rycka till, 
hörde jag en kvinna jämra sig, som i plågor. Som ett annat dum-
huvud vände jag om, tog några ytterligare steg, och genom en 
öppen dörr drabbades jag av åsynen av Caesar tillsammans med 
Pompejus hustru. Mucia såg mig inte. Hon höll huvudet nedböjt 
mellan underarmarna, klädnaden var uppsamlad runt midjan där 
hon stod böjd över ett bord och kramade så hårt om kanten att 
knogarna vitnade. Men Caesar såg mig mycket bra, för han stod 
vänd mot dörren, stötte in i henne bakifrån, med högra handen 
kupad runt hennes svällande mage och med den vänstra ledigt 
vilande på höften, som en sprätt i ett gathörn. Exakt hur länge 
våra blickar möttes kan jag inte avgöra, men än i denna dag stir-
rar han tillbaka mot mig – dessa outgrundliga mörka ögon genom 
röken och förvirringen under alla kommande år – road, oblyg, 
utmanande. Jag fl ydde.
 Vid det här laget hade de fl esta senatorerna begett sig tillbaka 
till mötesrummet. Cicero talade fi losofi  med Varro, den mest 
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framstående lärde i Rom, vars verk rörande språkforskning och 
forntidshistoria jag beundrade djupt. Vid varje annat tillfälle 
skulle jag ha varit hedrad över att ha blivit sammanförd med 
honom, men det svindlade fortfarande för mig efter det jag nyss 
hade bevittnat, och jag minns inte ett ord av vad han sade. Jag 
räckte det skrivna till Cicero, som skummade igenom det och 
tog min stylus och gjorde en liten ändring, medan han hela tiden 
talade med Varro. Pompejus måste ha märkt vad han sysslade 
med, för han steg fram med ett stort leende i det breda ansiktet 
och låtsades vara arg, tog redogörelsen från Cicero och anklagade 
honom för att ha låtit infoga löften som Pompejus aldrig hade 
utfärdat – ”men du kan nog räkna med min röst vid pretorsvalen”, 
sade han och dunkade honom i ryggen. Ända till alldeles nyligen 
hade jag betraktat Pompejus som ett slags gudom bland män-
niskor – en krigshjälte med stark stämma och stor självsäkerhet 
– men nu, efter det jag hade sett, också en man att tycka synd 
om. ”Det här är ju otroligt”, sade han till mig medan han lät sin 
jättetumme löpa över raderna. ”Du har fångat det jag sade på 
pricken. Hur mycket vill du ha för honom, Cicero?” 
 ”Jag har redan avböjt ett svindlande anbud från Crassus”, sva-
rade Cicero.
 ”Om det i alla fall skulle bli budgivning, så lova att jag får vara 
med”, hördes Caesars hesa röst där han kom fram bakom oss. 
”Jag skulle så gärna vilja ha Tiro i min hand.” Men han sade det 
så vänligt, med en blinkning, att ingen annan hörde hotet under 
orden, medan jag nästan svimmade av skräck.
 ”Den dag jag och Tiro skiljs åt”, sade Cicero, sannspått som det 
skulle visa sig, ”är den dag då jag drar mig tillbaka.”
 ”Nu är jag ännu fastare besluten att köpa honom”, sade Caesar, 
och Cicero föll in i det allmänna skrattet.
 Efter att ha bestämt att hålla allt som hade sagts hemligt och 
att mötas igen i Rom om några dagar, bröt sällskapet upp. I samma 
ögonblick som vi for genom grindarna ut på vägen mot Tusculum 
lät Cicero höra ett länge tillbakahållet utrop av vanmakt och 
drämde handen hårt i vagnssidan. ”Vilken gemenhet!” sade han 
och skakade på huvudet av förtvivlan. ”Nej, ännu värre – vilken 
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enfaldig gemenhet. Det är det som är problemet när knektar ska 
leka politik. De tror att de bara behöver befalla så kommer alla 
att lyda. De ser aldrig att just det som i grund och botten är det 
tilldragande hos dem – att de ska vara så stora fosterlandsvänner 
och stå över den smutsiga politiken – till sist måste bli deras fall, 
för antingen står de verkligen över politiken och då uträttar de 
ingenting eller också krälar de i skiten tillsammans med oss andra 
och visar sig lika bestickliga som alla andra.” Han stirrade ut över 
sjön där mörkret nu uppfyllde vinterdagern. ”Vad anser du om 
Caesar?” frågade han plötsligt, på vilket jag svarade något till 
intet förpliktigande om att han verkade mycket ärelysten. ”Det 
är han sannerligen. Så mycket att det vid ett par tillfällen slog mig 
att hela det här märkliga förslaget egentligen inte alls härstammar 
från Pompejus, utan från Caesar. Det skulle ju i så fall förklara 
Caesars närvaro.”
 Jag påpekade att Pompejus hade sagt att det var hans egen 
tanke.
 ”Och det tror säkert Pompejus att det är. Men sådan är han. 
Man säger något till honom, och sedan får man höra det upprepat 
som om det var hans egna ord. ’Huvudfrågan måste vara kampen 
mot sjörövarna, inte den store Pompejus framtid.’ Bland mycket 
annat. Ibland har jag bara för att roa mig yttrat mig emot min 
egen övertygelse och sedan väntat på att få se hur länge det skulle 
dröja innan jag fi ck tillbaka invändningen rätt i ansiktet.” Han 
nickade. ”Jag är säker på att jag har rätt. Caesar är tillräckligt slug 
för att ha sått fröet och sedan lämnat det att gro på egen hand. 
Jag undrar hur länge han har varit där hos Pompejus. Han verkar 
synnerligen hemmastadd.”
 I det ögonblicket var jag på vippen att berätta vad jag hade sett, 
men en förening av rädsla för Caesar, min egen blyghet och en 
känsla av att Cicero inte skulle se med blida ögon på att jag sno-
kade omkring – att jag i någon bemärkelse själv skulle drabbas om 
jag berättade hela den solkiga historien – fi ck mig att hålla tyst. 
Det var inte förrän många år senare – efter Caesars död, då han 
inte längre kunde göra mig någon skada och jag var tryggare i alla 
avseenden – som jag avslöjade den. Cicero, som då var en gammal 
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man, teg en lång stund. ”Jag kan förstå att du höll tand för tunga”, 
sade han till sist, ”och på många sätt var det berömvärt. Men käre 
vän, jag måste säga att jag önskar att du hade berättat det för 
mig. Då kanske saker och ting hade utvecklat sig annorlunda. Jag 
skulle åtminstone ha insett tidigare vilken ytterligt hänsynslös 
människa vi hade att göra med. Men när jag väl hade begripit det 
var det för sent.”

Det Rom som vi återkom till några dagar senare var en upphetsad 
stad, full av rykten. Nedbränningen av Ostia hade synts tydligt i 
hela staden, som en röd glöd mot natthimlen i väster. Ett sådant 
angrepp mot staden hade aldrig förekommit tidigare, och när 
Gabinius och Cornelius insattes som tribuner den tionde dagen 
i december skyndade de sig att blåsa under den allmänna orons 
sprakande glöd, som fl ammade upp i höga lågor av tumult. De lät 
öka antalet vakter vid stadsportarna. Vagnar och fotgängare på 
väg in i Rom hejdades slumpartat och undersöktes på jakt efter 
vapen. Bryggor och packhus utmed fl oden avspanades dygnet 
runt, och stränga straff utfärdades för medborgare som ertap-
pades med att samla på sig säd, med den ofrånkomliga följden 
att Roms tre stora livsmedelsmarknader – Emporium, Marcellum 
och Forum Boarium – omedelbart tömdes. De handlingskraftiga 
nya tribunerna drog också avgående konsuln, den mjäkige Mar-
cius Rex, inför ett folkmöte och frågade skoningslöst ut honom 
om de säkerhetsbrister som hade lett till förödmjukelsen i Ostia. 
Nya vittnen letades fram som kunde berätta om hotet från sjö-
rövarna, och hotet bara växte för varje gång historien drogs. De 
hade tusen skepp! De handlade inte alls på eget bevåg – det var en 
helvetisk sammansvärjning! De hade hela fl ottor och höga befäl 
och ohyggliga vapen, giftpilar och grekiska eldar! Ingen i senaten 
vågade invända mot något av allt detta, av rädsla för att verka 
eftergivlig – inte ens när en kedja av båkar restes utmed vägen 
ända bort till havet; de skulle tändas om sjörövarfartyg siktades 
på väg mot Tiberns mynning. ”Det här är ju rena vanvettet”, sade 
Cicero till mig den morgonen då vi for ut för att besiktiga dessa 
högst påtagliga symboler för fasan från havet. ”Som om någon 
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sjörövare vid sina fulla fem skulle drömma om att segla tjugo mil 
uppför öppet fl odvatten och anfalla en befäst stad!” Han skakade 
på huvudet i förakt över att en feg befolkning så lätt kunde ledas 
av skrupelfria politiker. Men vad kunde han göra? Avtalet med 
Pompejus tvingade honom att tiga.
 Den sjuttonde dagen i december började Saturnalierna, som 
varade en vecka. Det var inte den mest angenäma av helger, och 
fastän huset Cicero följde gängse seder och bruk – att ge varandra 
gåvor, till och med ge oss slavar en ledig dag och låta oss äta med 
herrskapet – så var inte hjärtat med. Lucius brukade vara primus 
motor under de här helgdagarna, och han var inte med oss längre. 
Terentia hade nog hoppats på att bära ett barn, men hade upp-
täckt att hon inte gjorde det, och hon började bli djupt bekymrad 
över att hon kanske aldrig skulle föda en son. Pomponia gnatade 
på Quintus om hur hopplös som make han var i alla avseenden. 
Inte ens lilla Tullia kunde liva upp stämningen.
 Vad Cicero beträffar så tillbringade han en stor del av Satur-
nalierna i sitt arbetsrum med att grubbla över Pompejus olym-
piska äregirighet och vad den kunde betyda för Rom och för hans 
egna politiska framtidsutsikter. Pretorsvalen låg bara knappa åtta 
månader fram i tiden, och han och Quintus hade redan sam-
manställt en förteckning över tänkbara kandidater. De män som 
slutligen valdes kunde han sannolikt räkna med att få som med-
tävlare i kampen om konsulatet. De bägge bröderna satt i tim-
tal och dryftade alla olika kombinationsmöjligheter, men i mina 
ögon – fastän det höll jag för mig själv – saknade de sin frändes 
kloka huvud. För även om Cicero gärna brukade skämta och säga 
att om han ville veta vad som var politiskt listigt så skulle han 
fråga Lucius om dennes åsikt och sedan göra exakt tvärtom, så 
hade Lucius i alla fall utgjort en ledstjärna. Utan honom hade 
bröderna Cicero bara varandra, och trots deras ömsesidiga hög-
aktning bäddade det inte alltid för de allra visaste besluten.
 Det var i denna stämning, kring åttonde eller nionde dagen i 
januari, då Latiumfestivalen var över och politiken började på 
allvar igen, som Gabinius äntligen besteg rostra och krävde en ny 
överbefälhavare. Jag talar här förstås om de gamla republikans-
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ka rostra, som skilde sig avsevärt från dagens ynka utsirade pall. 
Detta gamla bygge, som nu är borta, var själva hjärtat i Roms 
demokrati: ett långt, bågformigt podium med bildstoder av forn-
tida hjältar, tolv fot högt, varifrån tribunerna och konsulerna 
talade till folket. Baksidan var vänd mot senatsbyggnaden, och 
utåt vette det i all sin mäktighet mot Forums största öppna yta. 
Sex stävar från örlogsfartyg – de rostra, ”näbbar”, som hade gett 
det dess namn – sköt ut från dess kraftiga murverk (stävarna hade 
tagits från kartagiska krigsfartyg som besegrats i ett sjöslag nästan 
trehundra år tidigare). Längs hela baksidan gick en trappa, så att 
en folkvald kunde lämna senaten eller tribunalen, gå femtio steg, 
fortsätta uppför trappan till podiet och ställas inför en mångtu-
senhövdad folkmassa, med de bägge stora basilikornas bröstsidor 
i fl era våningar på ömse sidor om sig, och Castortemplet framför 
sig. Det var här Gabinius stod denna januariförmiddag och med 
sitt vanliga oberörda och säkra tonfall förklarade att vad Rom 
behövde var en stark man som kunde leda kampen mot sjörö-
varna.
 Trots sina farhågor hade Cicero med hjälp av Quintus gjort 
sitt bästa för att uppbåda en väl tilltagen skara åhörare. Lägg till 
dessa dem som alltid kom för att lyssna vid Basilica Porcia samt 
de medborgare som skötte sina vardagssysslor på Forum, så skulle 
jag vilja påstå att närmare tusen människor fanns där och hörde 
Gabinius förklara vad som krävdes om sjörövarna skulle besegras 
– en överbefälhavare med konsulsvärdighet, med imperium på 
tre år över allt territorium upp till femtio mil från havet, fem-
ton legater med pretorsvärdighet under sig, fri tillgång till den 
romerska statskassan, femhundra örlogsfartyg och rätt att inkalla 
upp till hundratjugotusen fotfolk och femtusen beridna. Det var 
svindlande tal, och kravet väckte uppståndelse. När Gabinius 
hade avslutat uppläsningen av lagförslaget och räckt över det till 
en skrivarslav som skulle sätta upp det på väggen till tribunernas 
basilika, hade både Catulus och Hortensius skyndat till Forum 
för att få reda på vad som pågick. Det behöver väl inte sägas att 
Pompejus inte syntes till, och de övriga medlemmarna av de sju 
(som senatorerna kring honom hade börjat kalla sig) såg till att 
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stå vitt utspridda, för att undvika alla misstankar om samröre. 
Men aristokraterna lät sig inte luras. Catulus morrade åt Cicero: 
”Om det är du som ligger bakom det här så kan du tala om för din 
herre att det betyder strid på kniven.”
 Deras svar skulle bli ännu våldsammare än Cicero hade förut-
spått. När ett yrkande väl hade lästs upp första gången måste tre 
marknadsdagar förfl yta innan folket kunde rösta om det (detta 
för att landsbygdens folk skulle kunna hinna in till staden och 
ta reda på vad som hade yrkats). Aristokraterna hade alltså fram 
till början av februari på sig att samla sig, och de försatt inte ett 
ögonblick. Två dagar senare sammankallades senaten för att rådslå 
om lex Gabinia, som lagen nu kallades, och trots att Cicero rådde 
Pompejus att hålla sig borta kände denne att hedern bjöd honom 
att närvara och tillkännage sin önskan att vinna ämbetet. Han 
ville omge sig med ett stort skyddsfölje på väg till senatsbyggna-
den, och eftersom det inte verkade vara någon större mening med 
hemlighetsmakeri längre bildade de sju senatorerna en heders-
vakt omkring honom. Quintus anslöt sig också, i sin splitter nya 
senatorstoga; det var bara hans tredje eller fjärde inställelse i 
kammaren. Som vanligt höll jag mig tätt intill Cicero. ”Vi borde 
ha begripit att vi var illa ute när ingen annan senator visade sig”, 
klagade han senare.
 Vandringen nedför Esquilinen och ut på Forum avlöpte väl. De 
stadsdelsansvariga hade skött sin del i det hela och piskat upp en 
god stämning på gatorna, där folk ropade åt Pompejus att rädda 
dem från sjörövarna. Han vinkade åt dem som en godsherre åt 
sina hjon. Men i samma ögonblick som följet steg in i senats-
byggnaden möttes det av burop från alla håll och kanter, och 
en rutten frukt kom fl ygande och smaskade i Pompejus axel där 
den efterlämnade en stor brun fl äck. Något sådant hade aldrig 
hänt den store fältherren tidigare, och han gjorde halt och såg 
sig bestört omking. Afranius, Palicanus och Gabinius slöt snabbt 
upp för att skydda honom, som om de vore tillbaka på slagfältet, 
och jag såg Cicero slå ut med armarna för att skynda på alla fyra 
att sätta sig, säkert därför att ju förr de gjorde det, desto fortare 
skulle uppståndelsen lägga sig. Jag stod invid porten till kam-
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maren där jag hölls tillbaka tillsammans med de övriga åhörarna 
av det välbekanta repet mellan de bägge dörrposterna. Givetvis 
stödde vi alla Pompejus, så ju mer senatorerna där inne buade åt 
honom, desto ljudligare lät vi där utanför höra vårt bifall, och det 
dröjde en stund innan ordföranden kunde återställa ordningen i 
senaten.
 De nya konsulerna det året var Pompejus gamle vän Glabrio 
och aristokraten Calpurnius Piso (inte att förväxla med den andre 
senatorn med samma namn, som kommer att uppträda senare 
i denna berättelse, om gudarna skänker mig kraften att avsluta 
den). Ett tecken på Pompejus förtvivlade läge i senaten var att 
Glabrio hade valt att hellre utebli än att ses i öppen strid med 
den man som hade gett honom hans son tillbaka. Det betydde 
att Piso skulle leda förhandlingarna. Jag kunde se Hortensius, 
Catulus, Isauricus, Marcus Lucullus – bror till befälhavaren över 
legionerna i öst – och alla de andra i patriciernas läger beredda 
att gå till angrepp. De enda som inte längre fanns där och kunde 
bjuda motstånd var de tre bröderna Metellus: Quintus var utom-
lands, som ståthållare på Kreta, medan de bägge yngre – som 
för att bevisa ödets liknöjdhet inför människans futtiga strävan-
den – hade ryckts bort i febern kort efter rättegången mot Ver-
res. Men det mest besvärande var att till och med pedarii – den 
anspråkslösa, tålmodiga, trögrörliga massa i senaten som Cicero 
bemödat sig så mycket om att odla – var fi entliga, i bästa fall sur-
mulet likgiltiga inför Pompejus storhetsvansinniga drömmar. Vad 
Crassus beträffar halvlåg han på konsulernas bänk längst fram, 
vänd mot kammaren med armarna i kors och benen lättjefullt 
utsträckta, och betraktade Pompejus med ett olycksbådande 
oberört uttryck. Skälen för hans kallblodighet var uppenbara: 
alldeles bakom honom, uppvisade som ett par nyligen inköpta 
avelsdjur, satt två av årets tribuner, Roscius och Trebellius. Det 
var Crassus sätt att meddela omvärlden att han hade använt sin 
förmögenhet inte bara till att köpa ett utan två veton, och att lex 
Gabinia aldrig skulle godkännas, vad än Pompejus och Cicero tog 
sig för.
 Piso utnyttjade sin rätt att tala först. ”En talare av det stillastå-



219

ende eller stillsamma slaget” beskrev Cicero honom nedlåtande 
många år senare, men den här dagen var han ingalunda stillastå-
ende eller stillsam. ”Vi vet vad du håller på med!” ropade han 
till Pompejus när han nådde slutet på sitt långa anförande. ”Du 
trotsar dina senatsbröder och vill framstå som en ny Romulus – 
och döda din bror så att du kan härska enväldigt! Men du borde 
betänka det öde som drabbade Romulus – han blev ju i sin tur 
mördad av sina egna senatorer, som styckade hans kropp och bar 
med sig de vanställda kroppsdelarna hem!” Detta fi ck aristokra-
terna att fl yga upp, och jag kunde bara nätt och jämnt urskilja 
Pompejus grova ansikte från sidan, där han satt blickstilla och 
stirrade rätt ut i luften, uppenbart oförmögen att fatta vad som 
hände.
 Det blev Catulus som härnäst fi ck ordet, sedan Isauricus. Men 
svårast blev Hortensius anförande. I nästan ett år, sedan hans tid 
som konsul var slut, hade han knappast synts till på Forum. Hans 
svärson Capio, Catos älskade äldre bror, hade nyligen dött ute på 
härtåget i öster, vilket hade gjort Hortensius dotter till änka, och 
det ryktades nu att Bensprattlaren inte längre var så rask i benen 
att han orkade kämpa. Men nu verkade det som om Pompejus 
omåttliga äregirighet hade kallat tillbaka Hortensius till slagfältet 
med förnyade krafter, och när man lyssnade till honom påmindes 
man om hur överväldigande han kunde vara vid ett stort tillfälle 
som detta. Han blev aldrig yvig eller sänkte sig till lågheter utan 
framförde vältaligt det gamla republikanska kravet än en gång: 
att makten alltid måste fördelas, omgärdas med inskränkningar 
och förnyas genom årliga omröstningar, och fastän han inte hade 
något emot Pompejus – nej, han ansåg att Pompejus var mer vär-
dig att bekläda ämbetet som överbefälhavare än någon annan i 
Rom – så skulle lex Gabinia bli ett farligt mönsterfall, oromerskt 
till sin natur: urgamla friheter kunde inte bara förkastas på grund 
av någon övergående skräck för sjörövare. Cicero skruvade på sig 
och jag kunde inte undgå att tänka att detta var exakt det anfö-
rande som han själv skulle ha hållit om han hade kunnat yttra sig 
fritt.
 Hortensius hade just kommit fram till sammanfattningen då 
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Caesar reste sig ur kammarens dunkla bakre regioner invid por-
ten, där Cicero en gång hade suttit, och bad att få överta ordet 
från Hortensius. Den vördnadsfulla tystnad som hade rått under 
den store advokatens anförande bröts genast, och man måste 
medge att det var modigt av Caesar att utmana honom under 
sådana omständigheter. Caesar väntade på att larmet skulle upp-
höra, och sedan började han tala: tydligt, övertygande och sko-
ningslöst som han brukade. Det fanns inget oromerskt i att vilja 
bekämpa sjörövare, havets avskum, sade han – vad som var oro-
merskt var att vilja göra slut på något utan att bevilja erforderliga 
medel. Om nu republiken fullgjorde sina uppgifter så förträffl igt 
som Hortensius hävdade, varför hade då detta hot tillåtits växa? 
Och nu när det hade växt sig skrämmande stort, hur skulle det 
bemötas? Han hade själv tillfångatagits av sjörövare på väg till 
Rhodos några år tidigare och lösen hade begärts, och när han till 
slut hade släppts fri hade han återvänt, jagat rätt på varenda en 
av dem och uppfyllt det löfte som han hade gett dem när han var 
deras fånge – han hade sett till att de skurkarna blev korsfästa! 
”Det, Hortensius, är det romerska sättet att handskas med sjörö-
vare – och det kommer lex Gabinia att låta oss göra!”
 Han avslutade under burop och visslingar, och när han satte 
sig igen, med överlägset föraktfullt ansiktsuttryck, bröt en slags-
målsunge ut i andra änden av kammaren. Jag tror att det var en 
senator som slog till Gabinius, som snodde runt och slog tillbaka, 
och strax var han illa ute, med en hög kroppar över sig. Det hör-
des skrik och brak när en av bänkarna vältes. Jag förlorade Cicero 
ur sikte. En röst i mängden bakom mig skrek att Gabinius höll 
på att bli mördad, och folk tryckte på så våldsamt bakifrån att 
avspärrningsrepet i porten slets ur sina fästen och vi rasade in i 
kammaren. Jag hade tur som hann rusa åt sidan innan fl era hund-
ra av Pompejus plebejanhängare (en råbarkad skara, det måste jag 
medge) strömmade fram i gången mot podiet med konsulerna 
och rev ned Piso från hans högsäte. Ett råskinn grep honom om 
strupen och för några ögonblick såg det ut som om det verkligen 
skulle komma till mord. Men så lyckades Gabinius krångla sig 
loss och häva sig upp på en bänk och visa att han fortfarande 
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levde, även om han hade fått en hårdhänt behandling. Han vädja-
de till hopen att släppa Piso, och efter en kort ordväxling skedde 
också detta. Piso gned sig om strupen och förkunnade hest att 
förhandlingarna var avslutade för dagen – och så kunde samväl-
det, åtminstone för ögonblicket, räddas från upplösning.

Sådana våldsamheter hade inte skådats i hjärtat av Roms styrande 
krets på över fjorton år, och de fi ck en djupgående inverkan på 
Cicero, trots att han hade lyckats undkomma skärmytslingen utan 
så mycket som en skrynkla på sin oklanderliga klädsel. Gabinius 
blödde ymnigt från näsan och läppen, och Cicero måste hjälpa 
honom ut ur kammaren. De kom ut ett stycke efter Pompejus, 
som stegade fram med blicken fäst mot ett fjärran mål och med 
avmätta steg som en begravningsgäst. Det jag minns bäst är tyst-
naden när den blandade skaran av senatorer och plebejer delade 
sig och släppte fram honom. Det var som om bägge sidor i allra 
sista ögonblicket hade insett att de kämpade på randen till en 
avgrund, men att de nu tagit sitt förnuft tillfånga och vikit undan. 
Vi gick ut på Forum – Pompejus sade fortfarande ingenting – och 
när vi vek in på Argiletum, på väg mot hans hus, följde alla hans 
anhängare efter honom, delvis därför att de inte hade något annat 
att ta sig för. Afranius, Pompejus närmaste man, tillkännagav att 
denne ville sammankalla ett möte. När jag frågade min husbonde 
om det var något han önskade, svarade han med ett bittert leende: 
”Ja … det lugna livet i Arpinum!”
 Quintus kom fram och sade ivrigt: ”Pompejus måste träda till-
baka, annars blir han förödmjukad!”
 ”Han har redan blivit förödmjukad”, svarade Cicero, ”och vi 
med honom! Knektar!” sade han uppgivet till mig. ”Vad var det 
jag sade? Jag skulle inte drömma om att gå i spetsen för dem på 
slagfältet. Varför skulle de tro att de vet mer än jag om politik?”
 Vi gick uppför backen och steg in i Pompejus hus, medan 
folkskocken blev stående tyst ute på gatan. Ända sedan det för-
sta sammanträdet hade jag betrotts med att föra anteckningar, 
och när jag ställde mig i mitt vanliga hörn tittade ingen ens dit. 
Senatorerna radade upp sig kring ett stort bord, med Pompejus i 
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högsätet. Övermodet hade helt sipprat ut ur hans kraftiga kropp. 
Hopsjunken i den tronlika stolen påminde han om ett stort vild-
djur som hade infångats, fjättrats, förvirrats och hetsats inne på 
arenan av varelser mindre än det självt. Pompejus var fullkomligt 
förkrossad och upprepade gång på gång att allt var över – det 
stod klart att senaten aldrig skulle rösta för hans utnämning, han 
hade bara stöd av dräggen ute på gatorna. Tribunerna i Crassus 
ledband skulle hur som helst inlägga sitt veto mot förslaget: valet 
stod mellan död och landsfl ykt, inget annat. Caesar intog motsatt 
ståndpunkt: Pompejus var fortfarande republikens mest folkkäre 
man, han borde fara ut i Italien för att värva de legioner han 
behövde, hans veteraner skulle utgöra ryggraden i hans nya här, 
senaten skulle ge upp spelet när han väl hade samlat tillräckliga 
styrkor. ”Det fi nns bara en sak att göra om man förlorar ett tär-
ningskast: höj insatsen med lika mycket och kasta igen. Strunta 
i aristokraterna och härska med hjälp av folket och hären om så 
krävs.”
 Jag såg att Cicero förberedde sig att tala, och jag var säker på 
att han inte förespråkade någon av dessa ytterligheter. Men det 
fordrar lika stor skicklighet att hantera ett sällskap på tio som att 
styra en folkmassa på fl era hundra. Han väntade tills alla hade 
fått säga sitt och samtalet ebbat ut, innan han kastade sig in med 
friska krafter. ”Som du vet, Pompejus”, sade han, ”har jag redan 
från början hyst vissa farhågor rörande det här förslaget. Men 
efter att ha bevittnat dagens nederlag i senaten måste jag säga dig 
att de är helt borta. Nu måste vi vinna den här striden – för din 
skull, för Roms skull, och för värdigheten och anseendet hos alla 
oss som har stöttat dig. Det kan aldrig bli fråga om att ge upp. Du 
är, med rätta, känd som ett lejon på slagfältet – du kan inte bli en 
liten mus i Rom.”
 ”Pass på dina ord”, förmanade Afranius och viftade med pek-
fi ngret, men Cicero brydde sig inte om honom.
 ”Kan du föreställa dig vad som händer om du ger upp nu? Lag-
förslaget är framlagt. Folket ropar högt på att gå i strid mot sjö-
rövarna. Om du inte ikläder dig ämbetet kommer någon annan 
att göra det, och jag kan säga dig vem det blir: Crassus. Du säger 
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ju själv att han har två tribuner i ledband. Han kommer att låta 
genomdriva den här lagen – men med sitt eget namn angivet i 
stället för ditt. Och hur ska du, Gabinius, kunna stoppa honom? 
Genom att inlägga veto mot den lag du själv har föreslagit? Omöj-
ligt! Förstår ni? Vi kan inte dra oss ur striden nu!” 
 Detta var snillrikt argumenterat, för om det fanns något som 
med säkerhet väckte Pompejus stridslust så var det utsikten att 
Crassus skulle kunna vinna försteg framför honom. Han rätade 
på ryggen, sköt fram hakan och blängde på alla runt bordet. 
Jag märkte att både Afranius och Palicanus nickade en aning åt 
honom som uppmuntran. ”I våra legioner fi nns spejare, Cicero”, 
sade Pompejus, ”förfarna karlar som kan hitta vägen genom de 
mest oländiga marker – mader, berg och skogar som ingen män-
niska har beträtt sedan urminnes tider. Men politiken är värre än 
alla hinder som jag någonsin har ställts inför. Om du kan visa mig 
vägen ut ur det här träsket kommer du aldrig att äga en trognare 
vän än jag.”
 ”Kan du lägga ditt öde helt i mina händer?”
 ”Du är min spejare.”
 ”Bra”, sade Cicero. ”Gabinius – i morgon ska du kalla upp Pom-
pejus på rostra och vädja till honom att bli överbefälhavare.”
 ”Bra”, sade Pompejus stridslystet och knöt sin grova näve. ”Och 
jag ska svara ja.”
 ”Inte alls”, sade Cicero, ”du ska säga bestämt nej. Du ska säga 
att du har gjort tillräckligt för Rom, att du inte har någon ytter-
ligare strävan att verka i det allmännas tjänst och att du tänker 
dra dig tillbaka till ditt lantgods.” Pompejus bara gapade. ”Lugn, 
bara lugn. Jag ska skriva talet åt dig. Du ska lämna Rom i mor-
gon eftermiddag, och du ska inte komma tillbaka. Ju motvilligare 
du framstår, desto ivrigare kommer folket att kräva att du kallas 
tillbaka. Du kommer att bli vår Cincinnatus, hämtad från plogen 
att rädda fosterlandet från undergång. Det är en av politikens 
starkaste myter, tro mig.”
 Några av de närvarande motsatte sig en så djärv strategi, som 
de ansåg alltför vågad. Men tanken på att framstå som blygsam 
smickrade Pompejus fåfänga. För är inte detta varje stolt och äre-
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lysten mans dröm? Att i stället för att ge sig ut i slagfältets damm 
och kämpa om makten, så ska folket komma krypande på sina 
bara knän och be honom ta emot den som gåva? Ju mer Pompejus 
tänkte på saken, desto mer gillade han tanken. Hans värdighet 
och myndighet skulle förbli orubbade, han skulle få ha det lugnt 
och skönt några veckor, och om hela företaget misslyckades skulle 
det vara någon annans fel.
 ”Det låter bestickande”, sade Gabinius, som satt och baddade 
sin fl äskläpp. ”Men du glömmer visst att det inte är folket som är 
problemet – det är senaten.”
 ”Senaten kommer att säga ja när de väl vaknar upp och fattar 
vad det kan betyda om Pompejus säger nej. De kommer att stäl-
las inför valet att antingen inte göra någonting åt sjörövarna eller 
att överlåta högsta befälet på Crassus. Det övervägande fl ertalet 
kommer inte att se någotdera som godtagbart. Smörj dem litet så 
glider de över till oss.”
 ”Listigt”, sade Pompejus beundrande. ”Är han inte listig, mina 
herrar? Sade jag inte att han var listig?”
 ”Jag föreslår att ni använder minst hälften av de femton ämbete-
na som legater till att vinna stöd i senaten”, sade Cicero. Palicanus 
och Afranius, som såg framtida lönsamma intäkter hotas, invände 
eftertryckligt, men Pompejus tystade dem med en handrörelse. 
”Du är en republikens hjälte”, fortsatte Cicero, ”en fosterlands-
vän höjd över politiska smågräl och ränksmiderier. I stället för att 
begagna din ställning till att belöna dina vänner borde du utnyttja 
den till att splittra dina fi ender. Ingenting skulle kunna splittra 
aristokraterna grundligare än om några av dem kan övertalas att 
tjänstgöra under dig. De kommer att klösa ögonen ur varandra.”
 ”Instämmer”, sade Caesar och nickade bestämt. ”Ciceros för-
slag är bättre än mitt. Ha tålamod, Afranius. Det här är bara 
första steget. Vi kan vänta på vår belöning.”
 ”Dessutom”, sade Pompejus fromlande, ”bör segern över Roms 
fi ender vara belöning nog för oss alla.” Jag kunde se att han i tan-
karna redan gick bakom plogen.
 På hemvägen sade Quintus: ”Jag hoppas att du vet vad du syss-
lar med.” 
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 ”Jag hoppas att jag vet det”, svarade Cicero. 
 ”Kärnan i problemet är förstås Crassus och hans båda tribuner, 
och hans möjlighet att inlägga veto mot lagförslaget. Hur tänker 
du lösa det?”
 ”Ingen aning. Vi får hoppas att en lösning dyker upp av sig själv. 
Det brukar det göra.”
 Då insåg jag hur starkt Cicero förlitade sig på sin gamla tros-
sats att man ibland måste söka striden för att få veta hur man ska 
vinna den. Han sade god natt till Quintus och vandrade vidare, 
med huvudet tankfullt böjt. Från att motvilligt ha gått med i 
Pompejus ärelystna spel hade han nu blivit dess främste ledare, 
och han visste att det kunde försätta honom i trångmål, inte 
minst i förhållandet till hans egen hustru. Enligt min erfaren-
het är kvinnor mycket mindre villiga än män att glömma gamla 
oförrätter, och i Terentias ögon framstod det som obegripligt att 
hennes make fortfarande skulle ödmjuka sig för ”Paschan av Pice-
num”, som hon hånfullt kallade Pompejus, särskilt efter dagens 
uppträde i senaten, något som hela Rom talade om. Hon väntade 
på Cicero i tablinum när vi kom hem, i full slagordning och redo 
att anfalla. Hon gav sig omedelbart på honom. ”Jag kan inte fatta 
att saker och ting har gått därhän! Vi har senaten på ena sidan 
och dräggen på den andra – och var hittar jag min man? Hos 
dräggen, som vanligt! Nu måste väl till och med du bryta med 
honom?”
 ”I morgon kommer han att tillkännage att han drar sig tillbaka”, 
lugnade Cicero henne.
 ”Vad?”
 ”Så är det. Jag kommer själv att skriva hans uttalande i kväll. 
Vilket tyvärr betyder att jag måste äta middag vid skrivbordet, om 
du ursäktar.” Han lirkade sig förbi henne, och när vi väl befann 
oss i arbetsrummet sade han: ”Tror du att hon trodde mig?”
 ”Nej”, svarade jag.
 ”Inte jag heller”, sade han småskrattande. ”Hon har levt ihop 
med mig för länge!”
 Vid det här laget var han tillräckligt rik för att kunna skilja sig 
från henne, om han hade velat, och sedan gifta upp sig; i alla fall 
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med en vackrare kvinna, den saken var säker. Han var besviken 
över att hon inte hade kunnat skänka honom en son. Ändå blev 
han kvar hos henne, trots deras ändlösa gräl. Kärlek var inte ordet 
– inte i den mening som skalderna lägger i det. Ett märkligare, 
starkare band förenade dem. Hon höll honom skärpt, det var en 
av förklaringarna: brynet mot hans klinga. Hur som helst strun-
tade hon i oss under resten av den kvällen, då Cicero dikterade 
de ord som han ansåg att Pompejus borde yttra. Han hade aldrig 
skrivit ett tal åt någon annan förut, och det var en annorlunda 
upplevelse. Nuförtiden har förstås de fl esta senatorer en eller 
annan slav som skriver deras anföranden. Jag har till och med 
hört talas om somliga som inte har den blekaste aning om vad 
de kommer att säga förrän talet läggs fram för dem – hur de kan 
kalla sig statsmän övergår mitt förstånd. Men Cicero upptäckte 
att han gillade att skriva åt andra. Det roade honom att tänka ut 
satser som stora män borde forma, om de bara vore kloka nog, 
och senare skulle han med stor verkan använda tekniken i sina 
skrifter. Åt Gabinius tänkte han till och med ut ett dictum som 
senare blev mycket berömt: ”Den store Pompejus föddes inte 
bara åt sig själv, utan åt Rom!”
 Anförandet hölls avsiktligt kort – vi avslutade det långt före 
midnatt – och tidigt nästa morgon, när Cicero hade gjort sina 
övningar och tagit emot enbart de viktigaste besökarna, gick vi 
bort till Pompejus hus och gav honom talet. Sedan föregående 
dag hade Pompejus blivit ytterst betänksam, och nu våndades 
han högt och ljudligt: Var det egentligen så välbetänkt att dra 
sig tillbaka? Men Cicero såg att det handlade om rädsla för att 
beträda rostra lika mycket som något annat, och när Pompejus 
väl hade fått det skrivna talet i sin hand började han lugna ned 
sig. Cicero gav därefter några rader åt Gabinius, som också var 
närvarande, men tribunen ville inte ha något att läsa upp som 
en skådespelare och ifrågasatte om han verkligen skulle säga att 
Pompejus var ”född åt Rom”. ”Hur så?” retades Cicero. ”Håller 
du inte med?” Varpå Pompejus bryskt befallde Gabinius att sluta 
klaga och säga ut orden som de stod skrivna. Gabinius tystnade 
men glodde på Cicero och jag tror att han från det ögonblicket 
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blev hans hemlige fi ende – ett fulländat exempel på min husbon-
des hänsynslöshet och förmåga att göra folk harmsna med sina 
genmälen.
 En väldig folkskara hade samlats på Forum, angelägen om att få 
bevittna fortsättningen på föregående dags skådespel. Vi kunde 
höra larmet när vi kom nedför backen från Pompejus hus – det 
alldeles särskilda, mäktiga ljudet från en stor upphetsad massa, 
vilket alltid påminner mig om ett ofantligt hav som slår mot en 
fjärran strand. Jag kände hur blodet började dunka snabbare av 
förväntan. Större delen av senaten var där, och aristokraterna hade 
fått med sig fl era hundra egna anhängare, delvis som beskyddare, 
men också för att överrösta Pompejus när han, som de väntade 
sig, tillkännagav sin önskan att bli överbefälhavare. Den store 
skred hastigt in på Forum, som tidigare åtföljd av Cicero samt 
sina förbundna bland senatorerna, men han höll sig i utkanten 
av torget och gick omedelbart in bakom rostra, där han vankade 
runt, gäspade, blåste i sina frusna händer och uppvisade tecken 
på oro i största allmänhet när dånet från folket tilltog. Cicero 
önskade honom lycka till och gick sedan till framsidan av rostra 
för att stå där tillsammans med resten av senaten, för han ville 
gärna se hur de tog det som skulle hända. De tio tribunerna gick 
på led upp på podiet och satte sig på sin bänk, varpå Gabinius 
steg fram och dramatiskt utropade: ”Jag kallar den store Pom-
pejus att framträda för folket!”
 Hur betydelsefull är inte den yttre framtoningen inom politi-
ken, och hur härligt hade inte naturen skapat Pompejus att upp-
bära storhetens yttre framtoning! När den grovhuggna och väl-
bekanta gestalten lunkade uppför trappstegen och kom till synes 
mötte hans anhängare honom med öronbedövande bifallslarm. 
Han stod där stark som en tjur, med det massiva huvudet en aning 
tillbakalutat över de kraftiga axlarna och tittade ned mot de upp-
åtvända ansiktena med vidgade näsborrar som om han andades in 
jublet. I vanliga fall gillade folket inte att man läste upp anföran-
den i stället för att hålla dem i vad som framstod som stundens 
ingivelse, men vid detta tillfälle fanns det något i Pompejus sätt 
att rulla upp sitt korta tal och lyfta det som förstärkte känslan 
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av att det nu handlade om ord med lika stor tyngd som den man 
som utsade dem – en man höjd över domstolarnas och politikens 
lättköpta talarknep.
 ”Roms folk!” bölade han ut i tystnaden. ”När jag var sjutton 
år stred jag i min far Gnaeus Pompeius Strabos här för att ena 
landet. När jag var tjugotre uppbådade jag en styrka om femton-
tusen man, slog Brutus, Caelius och Carrinas förenade upprors-
härar och hälsades som imperator på fältet. När jag var tjugofyra 
erövrade jag Sicilien. När jag var tjugofem erövrade jag Afrika. 
På min tjugosjätte födelsedag triumferade jag. När jag var trettio, 
och inte ens senator, tilldelades jag befälet över våra styrkor i 
Spanien med prokonsuls ställning, kämpade mot upprorsmän-
nen i sex år, och segrade. När jag var trettiosex återvände jag 
till Italien, jagade upp den förrymde slaven Spartacus sista åter-
stående styrkor och segrade. När jag var trettiosju valdes jag till 
konsul och fi ck uppleva min andra triumf. Som konsul återgav jag 
er era tribuners gamla rättigheter och lät ge skådespel. Varje gång 
vår republik har råkat i fara har jag tjänat den. Hela mitt liv har 
inte varit annat än ett enda långt befäl i fosterlandets tjänst. Nu 
har ett nytt och hittills okänt hot uppenbarat sig som hotar repu-
bliken. Och för att möta den faran har man med rätta föreslagit 
ett ämbete med ny och hittills okänd myndighetsmakt. Vem ni 
än väljer att axla denna börda måste han ha stöd i alla läger och 
i alla samhällsskikt, för det innebär ett stort förtroende att ge 
så mycket makt åt en enda man. Efter att ha övervarat senatens 
sammankomst i går står det klart för mig att jag inte äger sena-
tens förtroende, och därför vill jag nu säga er: hur starkt man 
än vädjar till mig kommer jag inte att låta mig utses, och om jag 
utses kommer jag inte att anta ämbetet. Den store Pompejus har 
fått nog av att föra befäl. Den dag som i dag är avsvär jag mig alla 
avsikter att söka ämbeten och jag kommer att dra mig tillbaka 
från Rom för att bruka jorden likt mina förfäder har gjort före 
mig.”
 Efter ett ögonblick av fullkomlig bestörtning steg ett fruktans-
värt morrande av missnöje från massan, och Gabinius skyndade 
fram på rostra, där Pompejus stod orörlig.
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 ”Detta kan inte tillåtas! Den store Pompejus föddes inte bara 
åt sig själv, utan åt Rom!”
 Givetvis framkallade den meningen omåttliga bifallsyttringar, 
och folket mässade ”Pompejus! Pompejus! Rom! Rom!” så att 
det ekade mot murarna på basilikorna och templen ända tills det 
värkte i öronen av dånet. Det dröjde innan Pompejus kunde göra 
sig hörd.
 ”Er medkänsla gör mig rörd, medborgare, men min fortsatta 
närvaro i Rom kan inte annat än utgöra ett hinder för era vidare 
överväganden. Välj vist, o Roms folk, bland de många dugliga 
tidigare konsulerna i senaten! Och minns att fastän jag nu lämnar 
Rom för alltid, så kommer mitt hjärta att vila bland era härdar 
och tempel i evinnerlig tid. Farväl!”
 Han höjde sin papyrusrulle som om den vore en fältherrestav, 
hälsade den vrålande massan, vände på klacken och stegade reso-
lut bort mot podiets inre del, utan att bry sig om alla böner att 
stanna. Han gick nedför trappan, beskådad av de förbluffade tri-
bunerna: först försvann benen ur sikte, sedan bålen, och slutligen 
det ädla huvudet med dess hårman. Några män som stod intill 
mig började gråta och slita sitt hår och sina kläder, och trots att 
jag visste att alltsammans bara var teater kunde jag inte mer än 
nätt och jämnt undertrycka snyftningarna. De församlade sena-
torerna såg ut som om blixten hade slagit ned bland dem – några 
trotsiga, många skakade, de fl esta bara förstummade av häpnad. 
Nästan lika länge som man kunde minnas hade Pompejus varit 
republikens främste och nu var han – borta! Särskilt Crassus 
uppsyn uttryckte de mest blandade känslor, som ingen av kvinna 
född konstnär skulle kunna återge. En del av honom visste att 
han nu till sist, efter en livstid i skuggan av Pompejus, stod först i 
tur att bli överbefälhavare; den mer insiktsfulla delen av honom 
begrep att detta måste vara ett spel, och att hela hans ställning 
hotades av någon fara som var omöjlig att förutse.
 Cicero stannade bara tillräckligt länge för att hos folket kunna 
avläsa verkan av sina insatser och skyndade sig sedan bakom 
rostra för att berätta om den. Picenerna fanns där, liksom det 
vanliga anhanget. Pompejus följe hade ställt fram en sluten bär-
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stol i blått, guldstickat tyg för att föra honom till Capenaporten, 
och han var redo att stiga upp i den. Han liknade många män som 
jag har sett sedan de har hållit ett stort tal, på en och samma gång 
högmodiga i sin upphetsning och ängsligt angelägna om att vinna 
bekräftelse. ”Det där gick ju alldeles utmärkt”, sade han. ”Tyckte 
ni att det var bra?”
 ”Makalöst”, sade Cicero. ”Crassus ansiktsuttryck var obeskriv-
ligt.”
 ”Tyckte ni om det där med att mitt hjärta skulle vila bland 
Roms härdar och tempel i evinnerlig tid?”
 ”Det var kronan på verket.”
 Pompejus grymtade, mycket belåten med sig själv, och lade sig 
till rätta bland kuddarna i bärstolen. Han släppte ned förhänget 
men drog snabbt undan det igen. ”Är ni säkra på att det här kom-
mer att gå som det är tänkt?”
 ”Våra motståndare är skakade. Det är en början.”
 Förhänget föll och drogs därpå åt sidan igen.
 ”Hur länge dröjer det innan de röstar om lagförslaget?”
 ”Femton dagar.”
 ”Håll mig underrättad. Minst en gång varje dag.”
 Cicero steg åt sidan när den himmelsprydda bärstolen lyftes 
upp på bärarnas axlar. De måste ha varit starka unga män, för 
Pompejus vägde tungt, men de satte iväg i full fart, förbi senats-
byggnaden och ut från Forum – himlakroppen Store Pompejus 
med sin kometsvans av klienter och beundrare i släptåg. ”Om 
jag gillade det där med härdar och tempel?” upprepade Cicero 
och skakade på huvudet när vi såg honom försvinna. ”Självklart 
gjorde jag det, din fårskalle – det är ju jag som har skrivit det!” 
Det måste ha varit svårt för honom att ägna så mycket kraft åt 
en ledare som han inte beundrade och åt en sak som han ansåg 
vara falsk. Men resan upp till politikens högsta tinnar tvingar ofta 
samman en människa med mindre angenäma färdkamrater och 
hon får bevittna de märkligaste ting, och han visste att nu fanns 
ingen återvändo.
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XII

Under de följande två veckorna fanns bara ett enda samtals-
ämne i Rom, nämligen sjörövarna. Gabinius och Cornelius ”levde 
på rostra”, för att använda tidens uttryck – det vill säga att de 
varenda dag bearbetade folket med hotet från sjörövarna genom 
att utfärda nya kungörelser och inkalla fl er vittnen. Skräckskild-
ringar var deras starka sida. Så spreds bland annat ryktet att ifall 
en av sjörövarnas fångar sade att han var romersk medborgare 
låtsades hans tillfångatagare bli rädda och be om förlåtelse. De 
hämtade till och med en toga åt honom och skor att ha på fötter-
na; de bugade sig varje gång han gick förbi, och det spelet pågick 
länge, tills de till slut, långt ute till havs, släppte ned en lejdare 
och sade åt honom att han var fri att gå sin väg. Om offret väg-
rade kastades han överbord. Sådana skildringar väckte raseri hos 
åhörarna på Forum, som var vana vid att det magiska uttrycket 
”Jag är romersk medborgare” försäkrade dem underdånighet över 
hela jordens rund.
 Cicero talade inte själv från rostra. Märkligt nog hade han ald-
rig gjort det, eftersom han tidigt hade beslutat sig för att vänta 
tills det inföll ett ögonblick på hans bana då han kunde åstad-
komma största möjliga verkan. Självfallet var han frestad att låta 
den här frågan bli det tillfälle då han bröt sin tystnad, för det var 
ett omtyckt ris att piska aristokraterna med och han hade mycket 
att säga i saken. Men till sist beslöt han att inte göra det, för han 
menade att lagförslaget redan hade så överväldigande stöd ute på 
gatorna att han skulle göra större nytta i bakgrunden, med att 
fundera ut strategier och försöka vinna över tveksamma sena-
torer. Så i stället för att uppträda som eldig talare spelade han 
nu som omväxling måttfull, arbetade sig genom senaculum på 
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sitt vanliga sätt, lyssnade på klagomål från pedarii, lovade att för-
medla synpunkter och böner till Pompejus, och fl aggade – ytterst 
sällan – med halva löften om förmånlig behandling inför mäk-
tiga män. Varje dag kom en budbärare till huset från Pompejus 
gods bland Albanska kullarna med brev fulla av nya klagovisor 
eller förfrågningar eller förhållningsregler (”Vår nye Cincinna-
tus verkar inte tillbringa så mycket tid med att plöja”, anmärkte 
Cicero med ett snett leende), och varje dag dikterade senatorn 
ett lugnande svar, där han ofta angav namnen på män som det 
skulle gagna Pompejus att kalla ut för att samtala med. Detta var 
en grannlaga uppgift, eftersom det var viktigt att upprätthålla 
illusionen att Pompejus inte längre ägnade sig åt politik. Men 
girighet, smicker, ärelystnad, insikten om att något slags högre 
befäl var nödvändigt, samt fruktan för att detta kanske skulle 
kunna tilldelas Crassus – allt detta i skön förening fi ck ett halv-
dussin betydelsefulla senatorer att ansluta sig till Pompejus läger. 
Den viktigaste av dessa var Lucius Manlius Torquatus, som helt 
nyligen hade avslutat sin tid som pretor och med säkerhet skulle 
ställa upp i valen till konsuler nästa år.
 Crassus förblev som alltid det största hotet mot Ciceros mål-
sättningar, och givetvis förblev inte han heller overksam under 
den här tiden. Också han utfärdade vitt och brett löften om lön-
samma uppdrag och han vann anhängare. Kännare av det poli-
tiska livet eldades av att se att det var så jämnt mellan de eviga 
stridstupparna Crassus och Pompejus. Bägge hade två tribuner 
var i ledband; bägge kunde därför inlägga veto mot lagförslaget; 
bägge hade en uppsättning hemliga anhängare i senaten. Cras-
sus hade övertag över Pompejus i så måtto att han hade stöd av 
de fl esta aristokraterna, vilka fruktade Pompejus mer än någon 
annan i hela republiken; Pompejus övertag över Crassus bestod i 
den gunst han åtnjöt bland folket på gatan. ”De är som två skor-
pioner som kretsar runt varandra”, sade Cicero, när han lutade sig 
tillbaka i stolen en morgon efter att ha dikterat sin senaste skri-
velse till Pompejus. ”Ingen av dem kan vinna utan vidare, ändå 
kan var och en döda den andre.”
 ”Vem ska då kunna segra någon gång?”
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 Han betraktade mig, och for sedan plötsligt framåt och drämde 
handfl atan i skrivbordet med en kraft som fi ck mig att hoppa till. 
”Den som kan överrumpla den andre.”
 När han sade detta återstod bara fyra dagar tills folket skulle 
rösta om lex Gabinia. Han hade fortfarande inte tänkt ut något 
sätt att kringgå Crassus veto. Han var trött och modfälld och 
började återigen tala om att dra sig tillbaka till Aten och ägna 
sig åt fi losofi . Den dagen gick, sedan nästa, och nästa, och fort-
farande ingen lösning i sikte. Sista dagen före omröstningen steg 
jag som vanligt upp i gryningen och slog upp porten för Ciceros 
klienter. Nu när man visste att han var så tätt förbunden med 
Pompejus hade morgonmottagningarna vuxit betydligt i omfatt-
ning, och huset var, till Terentias stora förtret, ständigt fullpack-
at av folk som sökte hjälp och önskade välgång. Vissa av dem 
var välkända namn: just den här morgonen Antonius Hybrida, 
som var andre son till den store vältalaren och konsuln Marcus 
Antonius och som nyss suttit en period som tribun; han var en 
dumskalle och fyllerist, men han måste ges företräde framför de 
andra. Utomhus var det gråväder och regn och besökarna luk-
tade våt hund i sina fuktiga kläder och sitt blöta hår. Golvet i 
svartvitt stenmönster var lerstrimmat, och jag tänkte just kalla 
på en av husslavarna för att få det avtorkat, då porten öppnades 
igen, och vem stiger in om inte Marcus Licinius Crassus själv! 
Jag blev så häpen att jag för ett ögonblick glömde bort att bli 
oroad, och jag hälsade lika otvunget på honom som om han hade 
varit en obetydlig besökare som hade kommit för att be om ett 
introduktionsbrev.
 ”Och en riktigt god morgon önskar jag dig, Tiro”, svarade han. 
Han hade bara träffat mig en enda gång, men ändå kom han ihåg 
mitt namn, vilket skrämde mig. ”Skulle det vara möjligt att få 
byta ett ord med din husbonde?” Crassus var inte ensam utan 
hade med sig Quintus Arrius, en senator som följde honom över-
allt som en skugga, och vars löjligt tillgjorda sätt att tala – han 
lade alltid till ett ”h” före en vokal: han uttalade sitt namn ”Har-
rius” – skulle bli så minnesvärt parodierat av den grymmaste av 
skalder, Catullus. Jag skyndade till Ciceros arbetsrum, där han 



234

uppvisade sina vanliga konster: att diktera brev för Sositheus, 
samtidigt som han undertecknade dokument lika snabbt som 
Laurea kunde skriva ut dem.
 ”Du kan aldrig gissa vem som är här!” utropade jag.
 ”Crassus”, svarade han utan att titta upp.
 Jag sjönk ihop på fl äcken. ”Är du inte överraskad?”
 ”Nej”, sade Cicero och undertecknade ännu ett brev. ”Han är 
här med ett storslaget erbjudande, som egentligen inte alls är 
storslaget men som kommer att framställa honom i en bättre 
dager när vår vägran att anta det blir känd. Han har all anledning 
att göra eftergifter, medan vi inte har någon alls. Men det är ändå 
bäst att du släpper in honom innan han mutar iväg alla mina kli-
enter från mig. Och stanna kvar här i rummet och anteckna, ifall 
han försöker lägga ord i munnen på mig.”
 Jag gick alltså ut och hämtade Crassus – som mycket riktigt 
gick runt i hela Ciceros tablinum och smorde folk, till allas stora 
och storögda häpnad – och visade in honom i arbetsrummet. De 
lägre skrivarslavarna avlägsnade sig, och så var vi bara fyra – Cras-
sus, Arrius och Cicero satt, jag stod i ett hörn och antecknade.
 ”Väldigt trevligt hus”, sade Crassus, vänlig som alltid. ”Litet 
men förtjusande. Du måste berätta för mig ifall du tänker dig att 
sälja.”
 ”Om det börjar brinna”, sade Cicero, ”så blir du den förste som 
får veta det.”
 ”Mycket lustigt”, sade Crassus, klappade i händerna och skrat-
tade glatt och ljudligt. ”Men jag menar faktiskt allvar. En bety-
delsefull man som du borde ha en större fastighet, i en fi nare 
stadsdel. På Palatinen, förstås. Jag kan ordna det. Nej, nej, jag 
ber”, tillade han när Cicero skakade på huvudet, ”avfärda inte 
mitt anbud utan vidare. Vi har haft våra meningsskiljaktigheter, 
och jag vill visa mig beredd att försonas.”
 ”Det är storsint av dig”, sade Cicero, ”men tyvärr fruktar jag att 
en viss herremans angelägenheter fortfarande står emellan oss.”
 ”Det behöver de inte göra. Jag har iakttagit dig och dina fram-
gångar med beundran. Du förtjänar den ställning du har vunnit i 
Rom. Jag tror att du kommer att bli pretor i sommar, och två år 
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efter det konsul … så var det sagt. Jag kan stödja dig. Vad svarar 
du på det?”
 Det var sannerligen ett häpnadsväckande erbjudande, och i det 
ögonblicket insåg jag något betydelsefullt om förslagna män som 
får saker och ting uträttade – att det inte är osviklig snålhet som 
gör dem framgångsrika (som många tror), utan snarare förmå-
gan att om nödvändigt visa sig oväntat, till och med övermåttan 
frikostiga. Cicero blev fullkomligt tagen på sängen. Han erbjöds 
konsulatet, hans livs dröm, på en bricka – en önskan som han 
aldrig ens hade vågat yppa i Pompejus närvaro, av rädsla för att 
väcka den stores avund.
 ”Jag är överväldigad, Crassus”, sade han, och rösten var så tjock 
att han var tvungen att hosta för att klara strupen innan han 
kunde fortsätta. ”Men ödet har än en gång ställt oss på olika 
sidor.”
 ”Inte nödvändigtvis. Nu, dagen innan folket ska rösta, har väl 
tiden kommit att kompromissa? Jag medger att ämbetet som 
överbefälhavare är uttänkt av Pompejus. Han och jag kan dela på 
det.”
 ”Att dela ämbetet som överbefälhavare är ett oxymoron.”
 ”Vi delade på konsulatet.”
 ”Ja, men konsulatet är ett ämbete för två, byggt på grundsatsen 
att makt bör delas. Att föra krig är något helt annat, vilket du ju 
vet mycket bättre än jag. I krig är alla antydningar om tudelning 
i toppen ödesdigra.”
 ”Det här befälet är så stort att det fi nns gott om rum för två”, 
sade Crassus luftigt. ”Låt Pompejus ta Orienten så tar jag väst. 
Eller Pompejus tar havet och jag landet. Eller tvärtom. Mig gör 
det detsamma. Vitsen är att vi kan styra världen tillsammans, 
med dig som förenande länk.”
 Jag är övertygad om att Cicero hade väntat sig att Crassus skul-
le visa sig hotfull och stridslysten, ett beteende som hans dom-
stolserfarenheter sedan länge hade lärt honom att bemöta. Men 
denna oväntade frikostighet fi ck honom att vackla, inte minst 
därför att det som Crassus föreslog var både vettigt och foster-
landsvänligt. Det skulle också vara den bästa tänkbara lösningen 
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för Cicero, som då fi ck möjlighet att skaffa sig förbundna överallt. 
”Jag lovar att förmedla ditt erbjudande till honom”, sade Cicero. 
”Han ska ha det i handen redan innan dagen är slut.”
 ”Det har jag ingen nytta av!” fnyste Crassus. ”Om det bara 
handlade om att lägga fram ett förslag kunde jag ju ha skickat 
ut Arrius här till Albanska kullarna med ett brev – eller hur, 
Arrius?”
 ”Havgjort.”
 ”Nej, Cicero, jag behöver dig för att kunna genomföra det här 
fullt ut.” Han lutade sig fram tätt intill honom och fuktade läp-
parna; det låg något nästan liderligt över Crassus sätt att tala om 
makt. ”Jag ska vara uppriktig. Jag vill ge allt för att återuppta mitt 
liv som soldat. Jag har all rikedom en människa kan önska, men 
den kan bara vara ett medel, inte ett mål i sig. Kan du säga om 
något land någonsin har rest en bildstod över en man därför att 
han var förmögen? Vilka av jordens många folk nämner namnet 
på någon sedan länge död rikeman i sina böner därför att han en 
gång ägde så och så många hus? Livets enda varaktiga ära fi nns i 
boken – och jag är ingen poet! – eller på slagfältet. Därför måste 
du alltså ge mig Pompejus ja för att vår överenskommelse ska 
gälla.”
 ”Han är inte någon mula som man driver till marknaden”, 
invände Cicero, och jag kunde se att han återigen började resa 
borst inför sin gamle vedersakares bryska uppträdande. ”Du vet 
hur han är.”
 ”Det gör jag. Bara alltför väl! Men du är ju den mest överty-
gande i världen. Du fi ck honom att lämna Rom – nej, neka inte! 
Nu kan du säkert övertala honom att återvända.”
 ”Hans inställning är att han återvänder som ensam överbefäl-
havare, annars återvänder han inte alls.”
 ”Då kommer Rom aldrig att få se honom igen”, fräste Crassus, 
vars vänlighet började fl agna, som ett tunt lager billig målarfärg 
på någon av hans tarvligare fastigheter. ”Du vet mycket väl vad 
som kommer att hända i morgon. Det kommer att gestalta sig lika 
förutsägbart som ett lustspel på teatern. Gabinius kommer att 
lägga fram ert lagförslag och Trebellius kommer på mitt uppdrag 



237

att inlägga sitt veto. Sedan kommer Roscius, också på min befall-
ning, att föreslå ett tillägg, nämligen att ämbetet ska delas, och 
utmana alla tribuner att lägga in sitt veto mot det. Om Pompejus 
vägrar anta det kommer han att framstå som ett missunnsamt 
barn som hellre förstör godsakerna än delar med sig av dem.”
 ”Det tror jag inte. Folket älskar honom.”
 ”Folket älskade Tiberius Gracchus, men vad kom ut av det? 
Ett ohyggligt öde för en fosterlandsvän, vilket du bör hålla i min-
net.” Crassus reste sig. ”Ta tillvara dina egna intressen, Cicero. 
Visst ser du att Pompejus drar ned dig i politisk glömska? Ingen 
har någonsin blivit konsul ifall aristokratin har stått enad mot 
honom.” Cicero reste sig likaså och tog med viss återhållsamhet 
Crassus utsträckta hand. Den äldre mannen grep den hårt och 
drog Cicero intill sig. ”Vid två tillfällen”, sade han mycket lågt, 
”har jag erbjudit dig min hand i vänskap, Marcus Tullius Cicero. 
Det blir ingen tredje gång.”
 Med de orden stegade han ut ur huset, och det med sådan fart 
att jag inte hann fram före honom för att visa honom ut, eller ens 
öppna porten. Jag gick tillbaka till arbetsrummet och fann Cicero 
stående kvar på exakt samma fl äck där jag hade lämnat honom. 
Han stirrade med rynkad panna ned på sin hand. ”Det var som 
att röra vid ett ormskinn”, sade han. ”Säg mig en sak … hörde jag 
fel, eller antydde han att Pompejus och jag skulle kunna röna 
samma öde som Tiberius Gracchus?” 
 ”Ja: ’ett ohyggligt öde för en fosterlandsvän’ ”, läste jag ur mina 
anteckningar. ”Vad var Tiberius Gracchus öde?”
 ”Han jagades som en råtta in i ett hörn i ett tempel och mör-
dades av adelsmännen, medan han fortfarande var tribun, och 
därför skulle vara okränkbar. Det måste ha varit för minst sextio 
år sedan. Tiberius Gracchus!” Han knöt näven. ”Vet du, att för 
ett ögonblick trodde jag nästan på honom. Men jag svär att jag 
hellre aldrig skulle bli konsul än känna att jag bara hade blivit det 
tack vare Crassus.”
 ”Jag tror dig. Pompejus är värd tio sådana som han.”
 ”Snarare hundra – hur befängd Pompejus än må vara.”
 Jag kastade mig in i det ena och det andra, ordnade upp på 
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skrivbordet och hämtade morgonens uppställning över besökare 
i tablinum, medan Cicero stod kvar orörlig i arbetsrummet. När 
jag kom tillbaka uppvisade han ett besynnerligt ansiktsuttryck. 
Jag gav honom förteckningen och påminde honom om att han 
fortfarande hade huset fullt av klienter, däribland en senator. 
Tankspritt valde han ut några namn, bland dem Hybrida, men 
så sade han plötsligt: ”Låt Sositheus ta över. Jag har en annan 
uppgift åt dig. Gå till nationalarkivet och granska annalerna för 
Mucius Scaevolas och Calpurnius Piso Frugis konsulat. Skriv av 
allt som rör Tiberius Gracchus tribunat och hans jordbrukslag. 
Berätta inte för någon vad du sysslar med. Om någon frågar, så 
hitta på något. Förstått?” Han log för första gången på en vecka 
och gjorde en åtbörd som för att fösa iväg mig. ”Ut med dig nu! 
Skynda på!”
 Efter så många år i hans tjänst hade jag blivit van vid dessa för-
virrande, oåterkalleliga befallningar, och när jag väl hade byltat 
på mig mot kylan och vätan började jag gå nedför backen. Aldrig 
hade jag sett staden så dyster och pinad – i denna midvintertid, 
under en mörk himmel, bottenfrusen, svältande, med tiggare i 
varje gathörn, till och med ett och annat lik av någon stackare 
som dött i rännstenen under natten. Jag skyndade mig fram på 
de skumma gatorna, över Forum och uppför trappan till arkivet. 
Det var samma byggnad i vilken jag hade hittat de få handlingar-
na rörande Gaius Verres, och jag hade varit tillbaka där på många 
olika uppdrag, särskilt när Cicero var edil, så mitt ansikte var väl-
bekant för tjänstemännen. De gav mig den rulle jag behövde utan 
frågor. Jag tog med den till ett läsbord intill fönstret och rullade 
upp den med mina vantklädda fi ngrar. Morgonljuset var blekt, det 
drog något förfärligt, och jag hade ingen aning om vad jag letade 
efter. Annalerna gav – åtminstone på den tiden, innan Caesar fi ck 
dem i händerna – en mycket klar, fyllig redogörelse för vad som 
år för år hade tilldragit sig: namn på ämbetsmän, nystiftade lagar, 
krig, tider av hungersnöd, solförmörkelser och andra naturförete-
elser. Uppgifterna hämtades ur den offi ciella översikt som varje 
år upprättades av pontifex maximus och anslogs på den vita tavlan 
utanför den byggnad som hyste prästernas rådsförsamling.
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 Historia har alltid fängslat mig. Som Cicero själv en gång skrev: 
”Att vara okunnig om det som hände innan du föddes är att för 
alltid förbli barn. För vad är människolivet värt, om det inte sam-
manbinds med våra förfäders liv genom historiska dokument?” 
Jag glömde snabbt kölden och kunde ha suttit hela dagen och 
glatt granskat arkivrullen, tagit till mig det som hade skett mer än 
sextio år tidigare. Jag upptäckte att året i fråga, Roms sexhund-
ratjugoförsta, hade kung Attalus III av Pergamon dött och gett 
sitt rike i arv åt Rom; att Scipio Africanus Minor hade ödelagt 
den spanska staden Numantia, dräpt alla dess femtusen invånare, 
förutom femtio som han skonade för att gå kedjade i hans triumf; 
samt att Tiberius Gracchus, den berömde, samhällsomstörtande 
tribunen, hade infört en lag som fördelade allmänt ägda jordar 
bland vanliga människor, vilka dåförtiden, som alltid, led nöd. 
Ingenting förändras, tänkte jag. Gracchus lagförslag hade gjort 
aristokraterna i senaten rasande, för de såg det som ett hot mot 
sina jordagods, och de hade övertalat eller befallit en tribun vid 
namn Marcus Octavius att inlägga veto. Men eftersom folket 
enhälligt hade stött lagförslaget hade Gracchus från rostra hävdat 
att Octavius svek sin heliga plikt att företräda dem. Han hade 
därför uppmanat folket att rösta bort Octavius, stam för stam, 
något som de genast tog itu med. När de första sjutton stammar-
na av trettiofem hade röstat med överväldigande fl ertal för att 
avsätta Octavius hade Gracchus avbrutit röstningen och vädjat 
till honom att dra tillbaka sitt veto. Octavius hade vägrat, varpå 
Gracchus hade ”tagit gudarna till vittne på att hans vilja inte var 
att avsätta sin ämbetsbroder”. Därpå hade han låtit räkna röster-
na från den artonde stammen och därvid vunnit fl ertalet, och så 
hade Octavius berövats sitt tribunat (”nedfl yttad till ställningen 
som enskild medborgare avlägsnade han sig osedd”). Jordlagen 
hade därefter drivits igenom. Men adelsmännen hade – vilket 
ju Crassus hade påmint Cicero om – utkrävt sin hämnd några 
månader senare, när Gracchus hade inringats i Fidestemplet och 
klubbats ihjäl, varpå hans lik hade kastats i Tibern.
 Jag lossade anteckningshäftet från handleden och tog fram min 
stylus. Jag minns att jag såg mig omkring för att förvissa mig om 
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att jag var ensam innan jag slog upp häftet och började skriva av 
det väsentliga ur annalerna, för nu begrep jag varför Cicero så 
bestämt hade yrkat på att det skulle hållas hemligt. Mina fi ng-
rar var iskalla och vaxet hårt; skriften såg fasansfull ut. Vid ett 
tillfälle, när Catulus själv, högste ämbetsman på arkivet, visade 
sig i dörröppningen och stirrade stint på mig, kändes det som 
om hjärtat skulle bryta sig ut ur bröstkorgen på mig. Men den 
gamle var närsynt, och jag tvivlar på att han hur som helst skulle 
ha vetat vem jag var; han var inte en sådan politiker. Efter att 
ha talat en stund med en av sina frigivna gick han. Jag gjorde 
avskriften färdig och nästan rusade ut därifrån, nedför den ishala 
trappan och tillbaka över Forum mot Ciceros hus, med häftet 
tätt tryckt till bröstet, och jag tyckte att jag aldrig hade uträttat 
ett mer betydelsefullt arbete under en förmiddag i hela mitt liv.
 När jag kom fram till huset satt Cicero fortfarande och talade 
i enrum med Antonius Hybrida, men så snart han såg mig vänta 
intill dörren avslutade han samtalet. Hybrida var en av dessa fi n-
lemmade män av god härkomst som hade förstört sig själv och sitt 
utseende med vin. Jag kunde känna hans andedräkt ända dit jag 
stod: rutten frukt i rännstenen. Han hade kastats ut från senaten 
några år tidigare för att han inställt alla betalningar och visat sig 
sedeslös – han hade tagit mutor, druckit och öppet köpt sig en 
vacker ung slavinna och levt med henne som älskarinna. Men på 
sitt eget besynnerliga sätt visade folket i stället honom sin kärlek 
för hans utsvävande liv. Och nu när han hade tjänat dem ett år 
som deras tribun hade han arbetat sig tillbaka till senaten. Jag 
väntade tills han hade gått innan jag räckte Cicero min avskrift. 
”Vad ville han?” undrade jag.
 ”Få mitt stöd i valen till pretor.”
 ”Vilken fräckhet!”
 ”Jag antar det. Men jag lovade att stödja honom”, sade Cicero 
lättsamt, och när han märkte min förvåning förklarade han: ”Med 
honom som pretor kommer jag åtminstone att ha en medtävlare 
mindre till konsulatet.”
 Han vek ut mitt anteckningshäfte på skrivbordet och läste 
noga. Sedan satte han ned armbågarna på var sin sida om det, 



241

stödde hakan i händerna, lutade sig fram och läste igen. Jag såg för 
mig hur hans snabba tankar rann fram som vatten i golvsprickor 
– först rakt fram, sedan ut åt sidorna, dämdes upp här, fl ödade 
ohejdat där, alltmer utbrett och förgrenat, alla små möjligheter 
och återverkningar och sannolikheter i ett skimrande, samtidigt 
fl öde. Så småningom sade han, halvt för sig självt, halvt till mig: 
”En sådan tanke hade aldrig prövats innan Gracchus gjorde det, 
och ingen har gjort det sedan dess. Man förstår varför. Vilket 
vapen att sätta i händerna på en man, vem det än vara må! Vinst 
eller förlust – vi kommer att få leva med följderna i åratal.” Han 
tittade upp mot mig. ”Jag vet inte, Tiro. Det kanske vore bättre 
att du strök ut allt du har skrivit av.” Men när jag tog ett steg mot 
skrivbordet sade han snabbt: ”Men kanske inte ändå.” I stället 
sade han åt mig att hämta Laurea och ett par av de andra slavarna 
och låta dem springa runt till alla andra senatorer i Pompejus inre 
krets och be dem att samlas efter senatsförhandlingarna samma 
eftermiddag. ”Inte här”, tillade han hastigt, ”hos Pompejus.” Så 
satte han sig ned och började egenhändigt skriva ett brev till 
Pompejus, vilket skickades iväg med en ryttare som fi ck befall-
ning att vänta och återkomma med svar. ”Om Crassus vill mana 
fram Gracchus spöke”, sade han bistert när brevet var avsänt, ”så 
ska han få det!”
 Det är överfl ödigt att påpeka att de övriga fylldes av iver att få 
veta varför Cicero hade kallat samman dem, och när väl domsto-
lar och ämbetsrum hade stängt för dagen kom samtliga till Pom-
pejus herrskapshus och upptog alla stolar runt bordet, förutom 
den frånvarande ägarens tronstol, vilken lämnades tom som ett 
uttryck för högaktning. Det kan förefalla märkligt att så skarp-
sinniga och lärda män som Caesar och Varro var okunniga om 
exakt vad Gracchus hade gjort som tribun, men kom ihåg att 
han vid den tiden hade varit död i sextiotre år, att omvälvande 
skeenden hade förekommit dessemellan, och att folk ännu inte 
var så besatta av samtidshistoria som de skulle bli under kom-
mande årtionden. Till och med Cicero hade glömt det, tills hotet 
från Crassus hade väckt något avlägset minne från den tid han 
läste juridik. Tystnaden var djup när han läste upp utdraget ur 
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annalerna, och när han hade slutat hördes ett livligt mummel. 
Bara den vithårige Varro, som var den äldste närvarande och som 
mindes att hans far hade berättat om oredan under Gracchus tri-
bunat, uttryckte vissa förbehåll. ”Ni skulle skapa ett prejudikat”, 
sade han. ”Varenda uppviglare skulle kunna hetsa folket och hota 
att få bort vem som helst av sina ämbetsbröder om han visste att 
han hade de fl esta rösterna bland stammarna. Och varför stanna 
vid en tribun? Varför inte avsätta en pretor, eller en konsul?”
 ”Det är inte vi som skulle skapa prejudikatet”, påpekade Caesar 
otåligt. ”Gracchus har redan skapat det åt oss.”
 ”Exakt”, svarade Cicero. ”Även om adelsmännen dödade honom 
så drog de inte tillbaka hans lagar. Jag förstår vad Varro menar, 
och i viss mån delar jag hans oro. Men vi är mitt uppe i en kamp 
på liv och död, och vi är tvungna att våga för att vinna.”
 Ett instämmande mummel hördes kring bordet, men sist och 
slutligen blev de mest avgörande ja-rösterna de från Gabinius 
och Cornelius, de som verkligen skulle bli tvungna att ställa sig 
upp inför allt folket och genomdriva lagen, och som därför skulle 
kunna utsättas för aristokraternas hämnd, både kroppsligen och 
lagligen.
 ”Folket vill av hela sitt hjärta ha en överbefälhavare, och de 
vill att det ska vara Pompejus”, förklarade Gabinius. ”Att Crassus 
börs är djup nog att köpa två tribuner ska inte betyda att han får 
lov att motsätta sig folkviljan.”
 Afranius ville veta om Pompejus hade uttryckt sin mening i 
frågan.
 ”Det här är brevet jag lät skicka till honom i förmiddags”, sade 
Cicero och höll upp det, ”och här längst ned står det svar han 
omedelbart lämnade, och som nådde mig samtidigt som ni kom 
hit.” Alla kunde se vad Pompejus hade skrivit, med sin stora, 
kraftfulla handstil: Överenskommet. Det avgjorde frågan. Efteråt 
befallde Cicero mig att bränna brevet.

Morgonen på omröstningsdagen var bittert kall, och en isvind 
rappade i pelargångarna och runt templen vid Forum. Men köl-
den avskräckte inte en stor församling från att infi nna sig. Viktiga 
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röstningsdagar fl yttade tribunerna från rostra till Castortemplet, 
där det fanns mer plats för valurnorna, och det hade arbetats fl itigt 
under natten med att lägga ut plankgångar på vilka medborgarna 
skulle gå fram för att rösta. Cicero kom tidigt och obemärkt, med 
bara mig själv och Quintus i följe, för som han sade när han gick 
nedför backen var han bara spelledaren bakom det här dramat, 
inte en av de stora skådespelarna. Han stod och överlade en liten 
stund med en skara stamledare och drog sig sedan tillbaka till-
sammans med mig till Basilica Aemilias pelargång, varifrån han 
kunde ha god uppsikt över röstningen och ge anvisningar om så 
behövdes. 
 Det var en anslående syn, och jag är väl en av de ytterst få kvar 
i livet som fi ck bevittna den – de tio tribunerna uppradade på sin 
bänk; bland dem, som inhyrda gladiatorer, de två motståndarpa-
ren Gabinius och Cornelius (för Pompejus) mot Trebellius och 
Roscius (för Crassus); alla präster och augurer stående högst upp 
på tempeltrappan; den rödgula elden på altaret, en fl addrande 
färgfl äck i allt det grå; och utspridd över hela Forum folkets stora 
massa redo att rösta, delad i olika skaror vars ansikten blossade 
röda i ansiktet av kylan, medan de trängdes kring sina tio fot höga 
stamtecken. På vart och ett av dessa förkunnades stolt stammens 
namn i stora bokstäver – AEMILIA, CAMILIA, FABIA och så 
vidare – så att medlemmarna kunde se var de skulle stå, ifall de 
råkade förirra sig. Det skämtades friskt och grovkornigt skarorna 
emellan, tills en hornstöt bjöd ordning. Utroparen läste med 
stentorsstämma upp lagförslaget för andra gången, varpå Gabi-
nius steg fram och höll ett kort anförande. Han hade goda nyhe-
ter, sade han: nyheter som Roms folk hade bönat och bett om. 
Den store Pompejus, djupt rörd av de olyckor som hade drabbat 
riket, var villig att ändra sin inställning och ta på sig ämbetet som 
överbefälhavare – men endast om det var samtliga närvarandes 
enhälliga vilja. ”Är svaret ja?” frågade Gabinius uppfordrande, 
vilket besvarades med ett ofantligt utbrott av hänförelse som 
pågick en god stund, underblåst av stamledarna. För varje gång 
som ljudstyrkan verkade avta gjorde Cicero en förstulen åtbörd 
till några av dem, och de vidarebefordrade det över Forum, och 
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stamtecknen började vaja igen så att jublet åter höjdes. Så små-
ningom tecknade Gabinius åt dem att vara tysta. ”Låt oss då rösta 
om saken!”
 Sakta – man måste beundra hans mod att överhuvudtaget resa 
sig inför dessa tusentals människor – reste sig Trebellius från tri-
bunernas bänk och steg fram, med handen höjd som tecken på att 
han ville få ordet. Gabinius betraktade honom föraktfullt och röt 
åt åhörarna: ”Medborgare, ska vi låta honom tala?”
 ”Nej!” skrek medborgarna till svar.
 På vilket Trebellius, med rösten gäll av oro, svarade med att 
ropa: ”Då inlägger jag mitt veto!”
 Vid vilket annat tillfälle som helst under de fyra föregående 
århundradena, förutom under det år då Tiberius Gracchus var tri-
bun, skulle detta ha inneburit slutet för lagförslaget. Men denna 
ödesdigra morgon uppmanade Gabinius den vrålande hopen att 
tystna. ”Talar Trebellius för er alla?”
 ”Nej!” ropade de tillbaka. ”Nej! Nej!”
 ”Talar han för någon här?” Det enda ljud som hördes var vin-
dens sus: inte ens senatorerna som stödde Trebellius vågade höja 
rösten, för de stod oskyddade bland sina stammar, och skulle ha 
angripits av massan. ”Då yrkar jag, i enlighet med det prejudikat 
som skapats av Tiberius Gracchus, på att Trebellius, som under-
låtit att uppfylla sitt ämbetes edsvurna förpliktelser att företräda 
folket, avsätts som tribun. Låt detta omedelbart gå till omröst-
ning!”
 Cicero vände sig mot mig. ”Nu börjar skådespelet”, sade han.
 För ett ögonblick bara stirrade medborgarna på varandra. Så 
började de nicka, och ett ljud började stiga ur massan när de 
begrep – det är i alla fall som jag ser det nu, där jag sitter med 
slutna ögon i mitt lilla arbetsrum och försöker minnas allt som 
hände – när de begrep att de kunde göra detta, och att de höga 
herrarna i senaten var oförmögna att stoppa dem. Catulus, Hor-
tensius och Crassus började högst uppskrämda tränga sig fram 
genom folkskocken för att få ordet, men Gabinius hade låtit ställa 
upp några av Pompejus veteraner vid foten av trappan och de tre 
tilläts inte beträda den. Särskilt Crassus hade förlorat sin vanliga 
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behärskning. Han var röd i ansiktet, som var förvridet av vrede; 
han försökte storma podiet men knuffades tillbaka. Han märkte 
att Cicero såg det och pekade mot honom och ropade någonting, 
men han befann sig för långt bort och larmet var för stort för att vi 
skulle kunna höra vad han sade. Cicero log välvilligt mot honom. 
Utroparen läste upp Gabinius yrkande – ”Att folket inte längre 
önskar att Trebellius ska företräda dem som tribun” – och röst-
ningstjänstemännen intog sina platser. Som vanligt var stammen 
Suburana först att rösta och gick i dubbla led uppför plankgången 
för att rösta, sedan nedför stentrappan vid sidan av templet och 
tillbaka ut på Forum. Stadsstammarna följde i tur och ordning, 
och alla röstade för att Trebellius skulle avsättas från sitt ämbete. 
Sedan började landsbygdens stammar rösta. Allt detta tog fl era 
timmar, och hela tiden var Trebellius grå i ansiktet av oro, medan 
han alltsomoftast överlade med sin bisittare Roscius. Vid ett 
tillfälle försvann han från tribunen. Jag såg inte vart han gick, 
men det måste väl ha varit för att be Crassus att befria honom 
från hans förpliktelser. Över hela Forum samlades små klungor 
av senatorer när deras stammar hade röstat, och jag märkte att 
Catulus och Hortensius gick från klunga till klunga med bister 
uppsyn. Cicero gick också iväg och lät mig stå kvar medan han 
vandrade runt bland senatorerna och talade med några av dem, 
som Torquatus och hans gamle förbundne Marcellinus, som han 
i hemlighet hade övertalat att gå över till Pompejus läger.
 Långt om länge, när sjutton stammar hade röstat för att avsätta 
Trebellius, befallde Gabinius uppehåll i röstningen. Han kallade 
fram Trebellius och frågade honom om han nu var beredd att 
böja sig för folkets vilja, och därigenom få behålla sitt tribunat, 
eller om det skulle bli nödvändigt att hålla en artonde omröst-
ning och beröva honom hans ämbete. Detta gav Trebellius en 
möjlighet att träda in i historien som hjälte för sin sak, och jag har 
ofta undrat om han ångrade sig på sin ålders höst. Men jag antar 
att han fortfarande hoppades på en framtid inom politiken. Efter 
en kort tvekan visade han att han gick med på det, och hans veto 
drogs tillbaka. Jag behöver väl knappast tillägga att bägge sidor 
sedan föraktade honom och att han aldrig hördes av mer.
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 Allas ögon vändes nu mot Roscius, Crassus andre tribun, och 
det var nu, tidigt på eftermiddagen, som Catulus åter visade sig 
vid foten av tempeltrappan, kupade händerna runt munnen och 
ropade upp till Gabinius för att begära ordet. Som jag tidigare 
har nämnt åtnjöt Catulus stor aktning bland folket för sin fos-
terlandskärlek. Därför var det svårt för Gabinius att säga nej till 
honom, inte minst därför att han var den äldste före detta kon-
suln i senaten. Gabinius gjorde tecken åt veteranerna att släppa 
fram honom, och Catulus pilade trots sin ålder uppför trappan 
som en ödla. ”Ett misstag”, muttrade Cicero till mig.
 Gabinius berättade efteråt att han trodde att aristokraterna, 
när de nu såg att de hade förlorat, kanske skulle vara villiga att 
ge sig, med hänsyn till landets enhet. Men icke. Catulus rasade 
mot lex Gabinia och de olagliga medel som hade använts för att 
driva igenom den. Det var vanvett, förklarade han, att lägga hela 
republikens säkerhet i händerna på en enda man. Att föra krig 
var en farlig sysselsättning, i synnerhet till havs: Vad skulle hända 
med befälet om Pompejus dödades? Vem skulle ersätta honom? 
Ett rop höjdes: ”Du!”, vilket visserligen var smickrande, men 
inte alls det svar som Catulus hade önskat sig. Han visste att han 
var alldeles för gammal för att dra i fält. Vad han verkligen ville 
var att två överbefälhavare skulle utses – Crassus och Pompejus 
– för även om han själv avskydde Crassus räknade han med att 
Roms rikaste man åtminstone skulle kunna utgöra en motvikt 
mot Pompejus makt. Men vid det här laget hade Gabinius bör-
jat inse sitt misstag att låta Catulus få ordet. Vinterdagarna var 
korta. Röstningen måste vara avklarad före solnedgången. Han 
avbröt bryskt den tidigare konsuln och sade åt honom att han 
hade utnyttjat sin taletid: det var dags att hänskjuta frågan till 
omröstning. Varpå Roscius skuttade fram och försökte ställa ett 
formellt yrkande om att dela överbefälet på två, men folk var på 
väg att bli uppretade och vägrade ge honom ordet. De började 
föra ett så öronbedövande oväsen att det lär ha tagit död på en 
förbifl ygande korp, som störtade till marken. Det enda Roscius 
kunde göra mot larmet var att höja två fi ngrar för att ange sitt 
veto mot lagförslaget och visa att han trodde på två överbefälha-
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vare. Gabinius visste att om han måste påbjuda ännu en omröst-
ning för att avsätta en tribun skulle mörkret hinna falla, och där-
med möjligheten att upprätta överbefälet den dagen – och vem 
kunde säga hur långt aristokraterna var beredda att gå om de fi ck 
möjlighet att samla sina styrkor under natten? Han svarade alltså 
med att vända ryggen åt Roscius och befalla att lagförslaget ändå 
skulle godkännas.
 ”Det var det det”, sade Cicero till mig, när röstningstjänste-
männen rusade till urnorna. ”Nu är det klart. Spring upp till 
Pompejus hus och säg åt dem att genast skicka ett budskap till 
honom. Skriv: ’Lagförslaget godkänt. Du är utsedd till överbefäl-
havare. Kom till Rom omedelbart. Se till att vara här i kväll. Din 
närvaro krävs för att befästa läget. Undertecknat Cicero.’ ” Jag 
stämde av ordalydelsen och skyndade sedan iväg, medan Cicero 
dök tillbaka in i folksamlingen för att utöva sin konst – truga, 
smickra, hålla med, till och med hota ibland – för enligt hans sätt 
att tänka fanns det ingenting som inte kunde åstadkommas eller 
göras ogjort eller gottgöras med ord.

Så godkändes, enhälligt framröstad av alla stammar, lex Gabinia, 
en lag som skulle få ofattbara följder – för alla inblandade, för 
Rom och för världen.
 Medan natten föll tömdes Forum, och stridstupparna återvän-
de till sina högkvarter – de styvsinta aristokraterna till Catulus 
hus, högst uppe på Palatinen; Crassus anhängare till hans något 
blygsammare bostad längre ned på samma kulle; de segrande 
pompejanerna till sin ledares ståtliga byggnad på Esquilinen. 
Framgången hade utövat sin vanliga trollmakt, och jag tror att 
minst tjugo senatorer trängdes i Pompejus tablinum för att dricka 
hans vin och invänta hans återkomst som segrare. Rummet var 
bländande upplyst av ljus i stakar och genompyrt av den tjocka 
dunst av berusning och svett och högljudda manliga meningsut-
byten som ofta följer när spänningen har släppt. Caesar, Afranius, 
Palicanus, Varro, Gabinius och Cornelius var där, men nykom-
lingarna var fl er. Jag minns inte vad alla hette. Lucius Torquatus 
och hans släkting Aulus var givetvis närvarande, tillsammans 
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med två andra blåblodiga ynglingar, Metellus Nepos och Lentu-
lus Marcellinus. Cornelius Sisenna (som hade varit en av Verres 
mest nitiska underhuggare) gjorde sig riktigt hemmastadd och 
lade upp fötterna på bord och stolar, vilket också de bägge före 
detta konsulerna Lentulus Clodianus och Gellius Publicola gjor-
de (samme Gellius som fortfarande kände sig pikad av Ciceros 
skämt om fi losofernas sammankomst). Vad Cicero beträffar satt 
han för sig själv i ett sidorum och skrev på ett tal för Pompejus 
nästa dag där han tackade ja till utnämningen. Då kunde jag inte 
förstå varför Cicero var så märkligt tyst, men nu när jag ser till-
baka tror jag att han kanske kände att något just hade brustit i 
republiken, något som det skulle bli svårt till och med för ord att 
sammanfoga. Då och då skickade han ut mig i vestibulen för att 
ta reda på var Pompejus fanns.
 Strax före midnatt kom en budbärare och meddelade att Pom-
pejus var på väg mot staden på Via Latina. Ett förband vetera-
ner hade ställts ut vid Capenaporten för att beledsaga honom 
hem i fackelsken, för den händelse att hans fi ender skulle ta sig 
för något oöverlagt i sin vanmakt, men Quintus – som hade till-
bringat en stor del av natten med att gå runt i Rom tillsammans 
med stadsdelsledarna – meddelade sin bror att allt var lugnt på 
gatorna. Snart nog upplyste jubelrop utanför att den store var i 
antågande, och plötsligt stod han där mitt ibland oss, större än 
någonsin, fl inade, skakade hand, dunkade folk i ryggen; till och 
med på min axel landade en vänskaplig knytnäve. Senatorerna 
krävde högljutt att Pompejus skulle tala, varvid Cicero anmärkte, 
aningen för högt: ”Han kan inte hålla tal ännu – jag har inte skri-
vit vad han ska säga.” Bara för ett kort ögonblick såg jag en skugga 
dra över Pompejus ansikte, men än en gång kom Caesar till Cice-
ros undsättning genom att gapskratta, och när Pompejus plötsligt 
log brett och viftade med pekfi ngret i spelad förebråelse blev 
stämningen avspänd, som den i ett befälstält där den segrande 
härföraren förväntar sig grovhuggna smädelser.
 Varje gång jag tänker på ordet imperium är det alltid Pompejus 
som jag ser framför mig – Pompejus den natten, lutad över sin 
karta över Medelhavet, medan han fördelade makten över hav 
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och land med lika lätt hand som han bjöd av sitt vin (”Marcel-
linus, du kan få Libyska sjön, medan du, Torquatus, får östra 
Spanien …”), och Pompejus nästa morgon, när han gick ned till 
Forum för att få sin belöning. Annalernas författare beräknade 
senare att tjugotusen åhörare packade ihop sig inne i Roms stads-
kärna för att se honom smörjas till befälhavare över hela jorden. 
Det var en sådan uppslutning att inte ens Catulus eller Horten-
sius vågade sig på någon sista motståndshandling, även om jag är 
säker på att de gärna hade velat; de var i stället tvungna att stå 
där tillsammans med de övriga senatorerna och ta nederlaget så 
gott de kunde; Crassus klarade givetvis inte ens det och uteblev 
helt och hållet. Pompejus sade inte mycket, yttrade mest några 
tacksamt ödmjuka invändningar, utarbetade av Cicero, samt en 
vädjan om enighet i landet. Men han behövde ju inte heller säga 
något: enbart hans närvaro hade halverat spannmålspriserna på 
torgen, så stort var det förtroende han väckte. Och han avslu-
tade med en makalöst teatralisk utbrodering, som bara kunde ha 
skapats av Cicero: ”Jag ska nu återigen iklä mig den dräkt som en 
gång var mig så kär och så välbekant: den romerske fältherrens 
helgade röda mantel, och jag kommer inte att lägga den av mig 
förrän segern är vunnen i detta krig – vid vars slut jag annars 
inte kommer att återfi nnas bland de levandes skara!” Han höjde 
handen till hälsning och lämnade podiet – bars från podiet vore 
ett bättre uttryck, på en storm av bifall, som fortfarande hör-
des när han plötsligt kom till synes igen bortanför rostra – med 
bestämda steg på väg uppför trappan till Capitolium, nu iklädd 
paludamentum, den klarröda mantel som varje romersk prokon-
sul bär i ämbetet. Samtidigt som folkskocken hänrycktes av för-
tjusning kastade jag en blick bort mot Cicero, som stod bredvid 
Caesar. Cicero uppvisade ett roat föraktfullt ansiktsuttryck, men 
Caesar såg hänförd ut, som om han redan skådade sin egen fram-
tid. Pompejus fortsatte in på den kapitolinska triadens område, 
där han offrade en tjur åt Jupiter, varpå han omedelbart lämnade 
staden, utan att ta farväl av Cicero eller någon annan. Det skulle 
dröja sex år innan han återkom.
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XIII

I de årliga pretorsvalen den sommaren vann Cicero. Det blev 
en ful och ruffi g valrörelse, utkämpad i kölvattnet av striden om 
lex Gabinia, när allt förtroende mellan de politiska lägren hade 
försvunnit. Framför mig har jag brevet som Cicero skrev till Atti-
cus den sommaren, i vilket han uttrycker sin avsmak inför hela 
det offentliga livet: ”Det är obegripligt hur snart man fi nner det 
mycket värre än när man lämnade det.” Två gånger fi ck röstandet 
avbrytas när det utbröt slagsmål på Marsfältet. Cicero misstänkte 
Crassus för att ha lejt bråkmakare att störa röstandet men kunde 
inget bevisa. Hur det nu än förhöll sig, så blev det inte förrän i 
september som de åtta valda pretorerna äntligen kunde samlas i 
senatsbyggnaden för att bestämma för vilken domstol var och en 
skulle sitta ordförande under det kommande året. Urvalet skulle 
som vanligt bestämmas genom lottdragning.
 Det mest eftertraktade ämbetet var det som stadspretor, som 
på den tiden styrde över rättsväsendet och var den tredje högste 
ämbetsmannen i landet. Han hade också ansvaret för att ge Apol-
lospelen. Om detta ämbete var pärlan, var det som till varje pris 
måste undvikas förskingringsdomstolen, en mördande tråkig tjänst. 
”Självfallet skulle jag gärna ta tjänsten som stadspretor”, anförtrodde 
Cicero mig när vi vandrade ned mot senaten den morgonen. ”Och 
ärligt talat skulle jag hellre hänga mig än att sitta och reda ut för-
skingringar i ett helt år. Men jag är fullt villig att nöja mig med något 
mitt emellan.” Han var på ett lysande humör. Valen var äntligen 
avslutade och han hade fått fl est röster. Pompejus var inte bara borta 
från Rom utan också från Italien, så Cicero stod inte i skuggan av 
någon stor man. Och han började komma mycket nära konsulatet 
nu – så nära att han nästan kunde känna elfenbensstolen under sig.
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 Kammaren var alltid fullbesatt vid dessa lottdragningar, efter-
som de förenade viktiga politiska beslut med slumpens spel, och 
när vi väl anlände hade de fl esta senatorerna redan gått in. Cicero 
togs emot med höga rop, både bifall från hans gamla anhängare 
bland pedarii och skymfl iga tillmälen från aristokraterna. Cras-
sus, som vanligt halvliggande på konsulernas bänk längst fram, 
betraktade honom under halvslutna ögonlock, som en stor katt 
som låtsas sova när en liten fågel hoppar förbi. Valet hade i stort 
sett avlöpt som Cicero hade förväntat sig, och om jag här ger 
er namnen på de övriga valda pretorerna tror jag ni får en god 
uppfattning om hur det politiska landet låg vid den tiden. Utöver 
Cicero fanns bara två uppenbart dugliga män som lugnt väntade 
på att få dra sina lotter. Den överlägset mest begåvade var Aqui-
lius Gallus, av somliga hållen för att vara en bättre lagkarl än 
själve Cicero, redan en aktad domare; ja, nära nog förebildlig – 
intelligent, anspråkslös, rättvis, vänlig, med förfi nad smak och 
ett storartat hus på Viminalen; Cicero övervägde att fråga Gallus 
om denne ville ställa upp tillsammans med honom i konsulsvalet. 
Näst efter Gallus, i varje fall vad beträffar gravitas, kom Sulpicius 
Galba, från en förnäm aristokratsläkt, som hade så många avgjut-
ningar av konsulsansikten i sitt atrium att det var otänkbart att 
han inte skulle bli en av Ciceros medtävlare om konsulatet; men 
även om Galba var ärlig och duglig var han också ohövlig och 
högdragen – något som skulle anföras mot honom vid ett jämnt 
utfall. Den fjärde mest lämpade var väl – trots att Cicero ibland 
skrattade åt hans befängda åsikter – Quintus Cornifi cius, en för-
mögen och högst fromsint man, som kunde tala i oändlighet om 
vikten av att vända Roms sedliga förfall – ”gudarnas kandidat”, 
kallade Cicero honom. Efter dessa stupade det tyvärr brant utför 
vad gällde duglighet: anmärkningsvärt nog var alla de fyra övriga 
valda pretorerna män som förut hade avsatts som senatorer, på 
grund av brister i antingen ekonomi eller vandel. Den äldste av 
dem var Varinius Glaber, en av dessa sluga, bittra män som vän-
tar sig att lyckas här i livet och som när de inser sitt misslyckande 
inte kan begripa orsaken – han hade redan varit pretor en gång, 
sju år tidigare, och av senaten beviljats en här för att slå ned Spar-
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tacus uppror, men hans legioner var svaga och han besegrades 
upprepade gånger av slavarna, varefter han förödmjukad drog sig 
tillbaka från det offentliga livet. Så hade vi Caius Orchivius – 
”mycket påstridighet och litet begåvning”, som Cicero beskrev 
honom – som stöddes av en stor sammanslutning röstberättigade. 
Som sjua vad begåvning beträffade satte Cicero Cassius Longinus 
– ”den där isterbuken” – som ibland kallades för Roms fetaste 
man. Som åttonde man återstod ingen annan än Antonius Hybri-
da, drinkaren som höll en slavinna som hustru, och som Cicero 
hade lovat att hjälpa vid valen därför att han åtminstone skulle 
bli en pretor vars ärelystnad Cicero inte behövde oroa sig för. 
”Vet du varför han kallas ’Hybrida’?” frågade Cicero mig en dag. 
”Därför att han är till hälften människa, hälften nöt. Själv skulle 
jag inte vilja erkänna den första hälften.”
 Men de gudar som Cornifi cius så hett dyrkade brukar bestraffa 
sådant övermod, och de bestraffade också Cicero den dagen. Lot-
terna lades i en uråldrig urna som i hundratals år hade använts 
för detta ändamål, och sittande konsuln, Glabrio, kallade fram 
kandidaterna i bokstavsordning, vilket betydde att Antonius 
Hybrida kom först. Han stack sin darrande hand i urnan, drog 
en lott och räckte den till Glabrio, som lyfte på ena ögonbrynet 
och sedan läste upp: ”Stadspretor.” Ett ögonblicks tystnad, sedan 
genljöd kammaren av ett så rungande skratt att duvorna i tak-
nocken fl ög upp i ett jättemoln av skit och fjädrar. Hortensius 
och några av de andra aristokraterna, som visste att Cicero hade 
hjälpt Hybrida, pekade fi nger mot Cicero och klappade sig hån-
fullt i sidorna. Crassus ramlade nästan av bänken av förtjusning, 
medan Hybrida själv – snart tredje man i Rom – strålade åt alla 
håll och kanter, säkert därför att han misstolkade löjet som glädje 
över den tur han hade haft.
 Jag kunde inte se Ciceros ansikte, men jag kunde ana vad han 
tänkte: Dags för lök på laxen, han skulle dra förskingringsdom-
stolen. Gallus kom härnäst och drog domstolen som handlade val- 
och röstningsfrågor; den fete Longinus drog förräderidomstolen; 
och när gudarnas kandidat Cornifi cius fi ck brottmålsdomstolen 
började utsikterna se avgjort mörka ut – så mörka att jag befarade 
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det värsta. Men tack och lov var det näste man på tur, Orchivius, 
som drog förskingring. När Galba fi ck ansvaret för rättskipning 
rörande brott mot riket betydde det att bara två möjligheter åter-
stod för Cicero – antingen hans väl upplöjda mark utpressnings-
domstolen eller också ämbetet som utlandspretor, vilket till gag-
net skulle ha gjort honom till Hybridas underlydande: ett bittert 
öde för Roms intelligentaste man. När han steg upp på podiet 
för att dra sin lott skakade han beklagande på huvudet – du kan 
smida vilka ränker du vill i politiken, tycktes åtbörden säga, men 
sist och slutligen beror allt på slumpen. Han stack handen i urnan 
och kom upp med – utpressning. Det fanns en viss tillfredsstäl-
lande symmetri i att det var Glabrio, tidigare ordförande i just 
den domstol där Cicero hade gjort sig ett namn, som läste upp 
utfallet. Ämbetet som utlandspretor skulle alltså tillfalla Vari-
nius, Spartacus offer. Så fördelades alltså domstolarna för påföl-
jande år, och de framtida konsulskandidaterna var klara.

På grund av hela denna fl odvåg av politiska händelser har jag för-
summat att nämna att Pomponia under våren hade blivit med 
barn – ett bevis, som Cicero triumferande skrev till Atticus när 
han vidarebefordrade nyheten, på att äktenskapet med Quintus 
trots allt måste vara som det skulle. Inte långt efter pretorsvalen 
föddes barnet, en frisk och sund pojke. Det var ett stolt ögon-
blick för mig, och ett tecken på mitt ökade anseende i huset, 
att jag inbjöds till lustricalen, på nionde dagen efter födelsen. 
Ceremonin ägde rum i Tellustemplet, alldeles intill huset, och 
jag tvivlar på att någon brorson kunde få en mer hängiven farbror 
än Cicero, som envisades med att av en silversmed beställa en 
underbar amulett som dopgåva. Det var inte förrän unge herr 
Quintus hade bestänkts av prästen med signat vatten, och Cicero 
hade tagit honom i sina armar, som jag insåg hur mycket han själv 
saknade en egen son. En stor del av varje mans drivkraft att vilja 
bli vald till konsul måste ju vara att hans son, och hans sonson, 
och sönerna till hans söner i all evighet skulle kunna hävda rät-
ten till ius imaginum och efter döden låta hänga upp sin avbild 
i familjeatriet. Vad var meningen med att skapa sig ett ärorikt 
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släktnamn om blodslinjen dog ut redan innan den tagit sin början? 
Och när jag kastade en blick genom templet mot Terentia, som 
skarpt granskade sin man medan han smekte barnet över kinden 
med utsidan av lillfi ngret, såg jag att hon tänkte detsamma.
 När ett barn kommer till världen innebär det ofta en genom-
gripande ny syn på framtiden, och jag är säker på att det var detta 
som fi ck Cicero att kort efter brorsonens födsel ordna så att Tul-
lia blev förlovad. Hon var nu tio år gammal – fortfarande hans 
ögonsten – och få var de dagar då han, trots sina juridiska och 
politiska förpliktelser, inte tog sig en stund att läsa för henne eller 
spela något spel. Och det var betecknande för hans blandning av 
ömhet och slughet att han först lade fram sina tankar för henne 
och inte för Terentia. ”Vad skulle du tycka”, sade han till henne 
en morgon, när vi tre var samlade i hans arbetsrum, ”om att en 
vacker dag bli gift?” När hon svarade att hon skulle tycka det var 
väldigt fi nt frågade han henne vem hon av alla människor helst 
skulle vilja ha till man.
 ”Tiro!” utropade hon och slog armarna runt min midja.
 ”Tyvärr är han nog alldeles för upptagen med att hjälpa mig för 
att hinna med en fru”, svarade han allvarligt. ”Någon mer?”
 Hennes uppsättning vuxna manliga bekanta var begränsad, 
så snart nog nämnde hon namnet Frugi, som hade tillbringat så 
mycket tid tillsammans med Cicero sedan målet mot Verres att 
han nästan var som barn i huset.
 ”Frugi!” utropade Cicero, som om tanken aldrig förut hade sla-
git honom. ”Vilken snilleblixt! Och det är du säker på att du vill? 
Alldeles säker? Då går vi genast och berättar det för mor.”
 Det var på detta sätt som Terentia fann sig försatt ur spel på 
sitt eget fält av sin make, lika skickligt som om hon hade varit 
någon åsna till aristokrat i senaten. Inte för att hon kunde ha haft 
mycket att invända mot Frugi, som var lämplig till och med i hen-
nes ögon – en blid och fl itig yngling, nu tjugoett år gammal, från 
en ytterligt ansedd familj. Men hon var alldeles för klipsk för att 
inte märka att Cicero, genom att skapa sig en avlösare att utbilda 
och lotsa in i det offentliga livet, åstadkom det näst bästa efter 
att själv avla en son. Denna insikt fi ck henne säkert att känna 
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sig hotad, och Terentia reste alltid borst inför hot. Förlovningen 
i november gick smidigt, då Frugi – som för övrigt höll mycket 
av sin fästmö – blygt satte ringen på hennes fi nger, inför gillande 
blickar från bägge familjerna och deras hushåll; bröllopet skulle 
äga rum fem år senare, när Tullia hade mognat till kvinna. Men 
den kvällen hade Cicero och Terentia ett av sina häftigaste gräl. 
Det fl ammade upp i tablinum innan jag hann sticka mig undan. 
Cicero hade fällt någon harmlös anmärkning om att släkten Frugi 
hade visat sig mycket välkomnande mot Tullia, på vilket Terentia 
– som hade varit olycksbådande tyst en god stund – nu svarade att 
det var verkligen mycket vänligt av dem, med tanke på …
 ”Med tanke på vad då?” frågade Cicero trött. Han hade uppen-
barligen bestämt sig för att ett bråk med henne den kvällen var 
lika oundvikligt som uppkastningar efter ett dåligt ostron och att 
han lika gärna kunde få det undanstökat med en gång.
 ”Med tanke på vad de gifter sig till”, svarade hon, och hux fl ux 
var hon inne på sina älsklingsklagomål – hur skamligt det var att 
Cicero kröp för Pompejus och hans anhang av bondlurkar, hur det 
hade vållat fi endskap mellan familjen och alla hedervärda män i 
staten, och hur slöddret hade fått ökad makt genom det lagstri-
diga genomdrivandet av lex Gabinia. Jag minns inte alltsammans, 
och hur som helst: vad skulle det ha för betydelse? Som de fl esta 
gräl makar emellan handlade det inte om själva sakfrågan, utan 
om någonting helt annat – hennes oförmåga att föda en son, och 
att Cicero därför hade fäst sig vid Frugi nästan som en far. Jag 
minns i alla fall att Cicero fräste tillbaka att vilka fel Pompejus 
än hade så förnekade ingen att han var en lysande härförare, och 
att när han väl hade insatts som överbefälhavare och uppbådat 
sin fl otta och stuckit ut till havs hade han avlägsnat hotet från 
sjörövarna på bara fyrtionio dagar. Och jag minns också hennes 
dräpande svar: om sjörövarna verkligen hade utplånats från havets 
yta på bara sju veckor, så kanske de inte var det hot som Cicero 
och hans vänner först hade utmålat dem som! I det ögonblicket 
lyckades jag slinka ut ur rummet och dra mig tillbaka till mitt 
lilla krypin, så resten gick mig förbi. Men stämningen i huset de 
följande dagarna var skör som neapolisglas.
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 ”Du ser vilket tryck jag står under?” beklagade sig Cicero för 
mig nästa morgon, där han satt och gnuggade pannan med kno-
garna. ”Aldrig någon frid, varken i arbetet eller hemmavid.”
 Vad Terentia beträffar blev hon alltmer upptagen av sin för-
modade ofruktsamhet, och hon började varje dag be i Den goda 
gudinnans tempel på Aventinen, där ofarliga ormar obehindrat 
slingrade omkring för att främja fruktsamhet och där ingen man 
tilläts skåda det allra heligaste. Jag hörde också av Terentias kam-
marjungfru att hon hade ställt upp en litet Junoaltare i sovrum-
met.
 Jag tror att Cicero i hemlighet delade Terentias uppfattning om 
Pompejus. Det låg något lika misstänkt som ärofullt över den-
nes snabba seger (”Förbereddes under senvintern”, som Cicero 
uttryckte det, ”inleddes i tidig vår och fullbordades under hög-
sommaren”), vilket gav anledning att undra om hela företaget 
kunde ha skötts lika bra av en befälhavare utsedd på det vanliga 
sättet. Men det gick ju inte att förneka den stores framgångar. 
Sjörövarna hade rullats upp som en matta, jagats österut från 
vattnen kring Sicilien och Afrika, över Illyriska sjön till Achaja, 
och sedan fullständigt ut ur Grekland. Till slut hade de inringats 
av Pompejus själv i sitt sista fäste, Coracesium, i Cilicien, och i 
ett stort slag till lands och till sjöss hade tiotusen slaktats och 
fyrahundra fartyg sänkts. Ytterligare tjugotusen man hade till-
fångatagits. Men i stället för att låta korsfästa dem, som Crassus 
otvivelaktigt skulle ha gjort, hade Pompejus befallit dem att till-
sammans med sina närmaste bosätta sig på fastlandet i Greklands 
och Mindre Asiens övergivna städer – en av dem döpte han med 
sin utpräglade blygsamhet till Pompeiopolis. Allt detta skedde 
utan att han hänvände sig till senaten.
 Cicero följde sin beskyddares sagolika framgångar med blan-
dade känslor (”Pompeiopolis! Milda gudar – så tarvligt!”), inte 
minst därför att han visste att ju mer uppblåst Pompejus blev, 
desto större skugga skulle han kasta över Ciceros egen framtid. 
Omsorgsfulla förberedelser och förkrossande övermakt, det var 
vad Pompejus föredrog, både på slagfältet och i Rom, och så snart 
den första delen av hans fälttåg – förintandet av sjörövarna – var 
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fullbordad, inleddes del två på Forum, när Gabinius började 
verka för att befälet över legionerna i öst skulle tas ifrån Lucul-
lus och tilldelas Pompejus. Han använde samma knep som förut 
och utnyttjade sin makt som tribun att kalla vittnen till rostra, 
vittnen som målade upp en sorglig bild av kriget mot Mithra-
dates. En del legioner hade inte fått sin sold på åratal och hade 
helt enkelt vägrat att bryta upp från sitt vinterläger. Detta armod 
hos männen på fältet ställde Gabinius i motsats till de oerhörda 
rikedomarna hos deras aristokratiske befälhavare. Han hade låtit 
skeppa tillbaka så mycket krigsbyte från fälttåget att han hade 
kunnat köpa sig en hel kulle alldeles utanför Roms portar och låta 
uppföra en storståtlig byggnad, där alla praktrum var uppkallade 
efter gudomligheter. Gabinius lät instämma Lucullus arkitekter 
till rostra, där han tvingade dem att för hela folket visa upp alla 
ritningar och andra förlagor. Lucullus namn kom från den tiden 
att betyda skamlöst överfl öd, och arga medborgare brände honom 
in effi gie på Forum.
 I december avgick Gabinius och Cornelius som tribuner, och 
en annan av Pompejus handgångna män, den tillträdande tribu-
nen Caius Manilius, fortsatte att bevaka hans intressen i folkför-
samlingarna. Han lade omedelbart fram ett lagförslag som gav 
Pompejus befälet över kriget mot Mithradates, samt styret över 
provinserna Asien, Cilicien och Bithynien – de bägge sistnämnda 
hade intagits av Lucullus. Alla blygsamma förhoppningar som 
Cicero kunde ha hyst om att inte bli inblandad krossades när 
Gabinius kom på besök med ett budskap från Pompejus. Det 
uttalade korthugget den stores välgångsönskningar samt hans 
förhoppning om att Cicero skulle stödja lex Manilius, ”i alla dess 
enskildheter”, inte bara bakom scenen utan också inför folket, 
från rostra.
 ”I alla dess enskildheter”, upprepade Gabinius med ett hån-
leende. ”Du vet vad det betyder.”
 ”Jag antar att det betyder det avsnitt där du utnämns till befäl-
havare över legionerna vid Eufrat – vilket ger dig åtalsfrihet nu 
när din tid som tribun har gått ut.”
 ”Riktigt uppfattat.” Gabinius fl inade och härmade Pompejus 
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– han blåste upp sig väldeliga: ” ’Är han inte listig, mina herrar? 
Sade jag inte att han var listig?’ ”
 ”Lugna ned dig, Gabinius”, sade Cicero trött. ”Jag kan försäkra 
dig om att det inte fi nns någon som jag hellre skulle vilja se på väg 
bort till Eufrat än dig.”
 Inom politiken är det farligt att bli en stor mans strykpojke. 
Men det var just det som Cicero nu blev. Män som aldrig öppet 
skulle ha vågat förolämpa eller racka ned på Pompejus kunde nu 
i stället ostraffat ge sig på hans advokat och ställföreträdare, väl 
vetande att alla skulle begripa vem som var den verkliga måltav-
lan. Men det gick inte att komma undan en uttalad befallning 
från en överbefälhavare, och därför var det dags för Ciceros förs-
ta tal från rostra. Han ansträngde sig oerhört, dikterade talet 
fl era dagar i förväg för mig och visade det sedan för Quintus 
och Frugi för att få deras synpunkter. Försiktigtvis lät han inte 
Terentia läsa det, för han visste att han skulle bli tvungen att 
sända en avskrift till Pompejus och att han därför måste ösa på 
med smicker. (Bland annat kan jag se i utkasten att ”Pompejus 
övermänskliga snille som härförare” på Quintus förslag ändrades 
till ”Pompejus övermänskliga och otroliga snille som härförare”.) 
Cicero utarbetade ett lysande slagord som sammanfattning av 
Pompejus framgångar – ”en lag, en man, ett år” – och våndades 
med resten av talet i timmar, medveten om att ett misslyckande 
på rostra skulle stäcka hans bana och få hans fi ender att säga 
att han saknade förmågan att röra Roms plebs. När morgonen 
för talet kom mådde han illa av oro och kräktes gång på gång i 
latrinen medan jag stod invid honom med en handduk. Han var 
så blek och tärd att jag undrade om benen verkligen skulle bära 
honom hela vägen ned till Forum. Men han trodde ju att en stor 
skådespelare, hur erfaren han än var, alltid måste vara skräcksla-
gen innan han steg upp på scenen – ”nerverna måste vara spända 
som bågsträngar om pilarna ska kunna fl yga” – och när vi väl 
nådde fram till baksidan av rostra var han redo. Det behöver 
väl inte påpekas att han inte bar med sig några anteckningar. Vi 
hörde Manilius ropa ut hans namn, hörde hur jublet steg. Det 
var en vacker morgon, klar och frisk; åhörarskaran var jättelik. 
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Han rättade till ärmarna, rätade på ryggen och gick långsamt 
upp mot ljuset och ljuden.

Catulus och Hortensius ledde än en gång motståndet mot Pom-
pejus, men de hade inte kommit på några nya argument sedan lex 
Gabinia, och Cicero gjorde narr av dem. ”Vad är det Hortensius 
vill säga?” retades han. ”Att om en man ska tilldelas överbefälet, 
så är rätte mannen Pompejus, men att överbefälet inte bör till-
delas en enda man? De tankarna har nu sett sin bästa tid, de är 
vederlagda inte så mycket av ord som av händelsernas gång. För 
det var du, Hortensius, som klandrade den modige Gabinius för 
att han ville framlägga en lag som utnämnde en enda befälhavare 
i kampen mot sjörövarna. Nu frågar jag dig i himlens namn: Om 
det romerska folket vid det tillfället hade tagit mer hänsyn till 
din åsikt än till sin egen välfärd och sina sanna intressen, skulle 
vi då i dag ha fått behålla äran och världsherraväldet?” Och i 
samma anda: om Pompejus ville ha Gabinius som en av sina 
legionbefälhavare borde han få honom, för ingen, bortsett från 
Pompejus, hade gjort mer för att besegra sjörövarna. ”Och för 
egen del”, avslutade han, ”satsar jag allt vad jag må äga av hängi-
venhet, klokhet, handlingskraft och begåvning, allt vad jag må 
kunna åstadkomma genom det ämbete som pretor som ni har 
tilldelat mig, allt det satsar jag på att stödja denna lag. Och jag tar 
gudarna till vittne – särskilt dem som vakar över denna helgedom 
och som ser in i hjärtat på alla dem som ägnar sig åt det offentliga 
livet – på att jag inte handlar för att gynna Pompejus, inte heller 
i hopp om att vinna hans ynnest, utan enbart för mitt land.” Han 
lämnade rostra under hövliga handklappningar. Lagen godkän-
des, Lucullus fråntogs sitt befäl och Gabinius gavs sitt legat. Vad 
Cicero beträffar hade han övervunnit ytterligare ett hinder på 
vägen mot konsulatet, men nu hatades han mer än någonsin av 
aristokraterna.
 Senare fi ck han ett brev från Varro, som beskrev hur Pompejus 
tog emot meddelandet om att han nu obestritt anförde Roms 
härar i Orienten. Medan hans befäl fl ockades kring honom i hans 
högkvarter i Efesos för att lyckönska honom rynkade han pannan, 
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daskade handen mot låret och sade (”med trött tonfall”, enligt 
Varro): ”Så sorgsen jag blir av dessa ständiga vedermödor! Jag 
skulle hellre vara en människa som ingen har hört talas om, ifall 
jag aldrig ska få slippa soldatlivet, aldrig slippa avund, utan kunna 
leva ett lugnt liv på landet med min hustru.” Sådana utbrott var 
inte lätta att svälja, i synnerhet som hela världen visste hur hett 
han hade önskat sig detta befäl.

Ämbetet som pretor innebar ett steg uppåt för Cicero. Nu hade 
han sex liktorer som livvakt varje gång han lämnade huset. Han 
gillade dem inte alls. Det var råa sällar, lejda för sina kropps-
krafter och sin våldsamhet; om en romersk medborgare dömdes 
till kroppsstraff verkställdes det av dem, och de var väl förfarna 
i prygel och halshuggning. Eftersom de var fast anställda hade 
somliga av dem vistats i maktens närhet i åratal, och de såg egent-
ligen ned på dem de bevakade som enbart tillfälliga, politiskt till-
satta ämbetsmän: ena dagen här, nästa borta. Cicero avskydde 
när de banade väg genom människomassorna alltför hårdhänt 
eller befallde folk att ta av sig huvudbonaden eller sitta av hästen 
i en pretors närvaro, för de som förödmjukades på detta sätt var 
hans väljare. Han tillhöll liktorerna att visa större hövlighet, och 
under en tid gjorde de det, men snart återföll de i sitt gamla be-
teende. Ledaren för dem, proximus lictor, som skulle stå vid Cice-
ros sida i alla väder, var särskilt påfrestande. Nu har jag glömt vad 
han hette, men han skvallrade alltid för Cicero om andra pretorer 
– uppgifter som han snappade upp av de övriga liktorerna, utan 
att inse att det gjorde honom djupt tvivelaktig inför Cicero, som 
var mycket väl medveten om att skvaller är ett slags byteshandel 
och att skvaller om honom själv skulle erbjudas i utbyte. ”De där 
människorna”, beklagade sig Cicero för mig en morgon, ”är en 
varning om vad som kan hända varje land som har fast anställda 
tjänstemän. De börjar som våra tjänare och slutar med att de tror 
att de är våra herrar!”
 Mitt eget anseende ökade med hans. Jag upptäckte att detta att 
vara känd som förtrogen – även som slav – hos en pretor betydde 
oväntad artighet från folk man mötte. Cicero berättade redan i 



261

förväg att jag kunde vänta mig att bli erbjuden pengar för att 
utnyttja mitt infl ytande för hjälpsökande, och när jag upprört 
förklarade att jag aldrig skulle ta emot mutor, avbröt han mig: 
”Nej, Tiro, du ska ha dina egna pengar. Varför inte? Det enda jag 
ber dig om är att du talar om för mig vem som har betalat dig, 
och att du gör klart för alla som vänder sig till dig att min gunst 
inte kan köpas, och att jag bedömer saker och ting efter förtjänst. 
Bortsett från det litar jag på att du använder ditt omdöme.” Det 
här samtalet betydde mycket för mig. Jag hade alltid hoppats att 
Cicero skulle ge mig fri: att han tillät mig att ha egna besparingar 
såg jag som ett förebud om den dagen. De belopp som kom in 
var små – femtio här, hundra där – i gengäld kanske jag förvän-
tades fästa pretorns uppmärksamhet på ett visst dokument eller 
utforma ett introduktionsbrev som han skulle skriva på. Pengarna 
förvarade jag i en liten påse, gömd bakom en lös tegelsten i väg-
gen i mitt krypin.
 I egenskap av pretor förväntades Cicero ta in lovande elever 
av god familj som skulle studera juridik hos honom, och i maj, 
efter senatens våruppehåll, kom en ny ung man på sexton år att 
börja hos honom. Det var Marcus Caelius Rufus från Interam-
nia, son till en förmögen bankman och framstående valförrättare 
från Velinastammen. Cicero gick, till stor del som ett politiskt 
ynnestbevis, med på att handleda pojken i två år, varefter det var 
överenskommet att han skulle gå vidare och avsluta sin lärlingstid 
i ett annat hushåll – nämligen Crassus, för det råkade vara så att 
Crassus var en bekant till Caelius far, och denne var angelägen om 
att hans arvtagare skulle lära sig sköta en förmögenhet. Fadern 
var en förfärlig ockrartyp, småvuxen och lynnig, som verkade 
se sin son som pengar som inte gav tillräcklig utdelning. ”Han 
måste ha stryk med jämna mellanrum”, tillkännagav han, alldeles 
innan han släppte in honom till Cicero. ”Förståndet är det inget 
fel på, men han är egensinnig och olydig. Du har min tillåtelse 
att prygla honom så mycket du vill.” Cicero tittade bort vid de 
orden, för han hade aldrig pryglat någon i hela sitt liv, men som 
det senare skulle visa sig trivdes han lyckligtvis mycket bra med 
unge Caelius, som var så olik sin far som tänkas kan. Han var lång 
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och stilig, med ett avspänt och lidelsefritt förhållande till pengar 
och ekonomi som roade Cicero – inte mig fullt lika mycket, för i 
allmänhet fi ck jag utföra alla de tråkiga uppgifter som egentligen 
ankom på Caelius och som han smet ifrån. Men ändå måste jag, 
så här i efterhand, medge att han var trevlig.
 Jag ska inte skildra Ciceros tid som pretor utförligt. Det här är 
inte någon lärobok i juridik, och jag känner att ni gärna vill att 
jag ska komma till höjdpunkten i min berättelse: själva valen till 
konsulatet. Det får räcka med att påpeka att Cicero ansågs vara en 
rättvis och hederlig domare och att han med lätthet behärskade 
sina arbetsuppgifter. Om han ställdes inför en särskilt besvärlig 
fråga och behövde råd vände han sig antingen till sin gamle vän 
och studiekamrat från Molontiden, Servius Sulpicius, eller också 
uppsökte han den framstående pretorn i valdomstolen Aquilius 
Gallus, i hans hus på Viminalen. Det största mål han hade att 
avdöma var det mot Caius Licinius Macer, en släkting och anhäng-
are till Crassus, som var åtalad för sina handlingar som ståthål-
lare i Makedonien. Förhandlingarna drog ut på tiden i veckor, 
och mot slutet sammanfattade Cicero det hela mycket rättvist, 
bortsett från att han inte kunde avhålla sig från ett skämt. Åta-
let byggde på att Macer olagligt hade tagit emot en halv miljon. 
Macer nekade först. Åklagaren visade då att exakt samma belopp 
hade inbetalats i ett bolag för penningutlåning som styrdes av 
Macer. Denne ändrade sig då helt plötsligt och sade att, visst, han 
mindes att han hade fått pengar, men att han trodde att det var 
lagligt. ”Det kan ju förhålla sig så”, sade Cicero till ledamöterna 
av domstolens nämnd när han lade fram bevisningen för dem, 
”att svaranden verkligen trodde det.” Han teg bara exakt så länge 
att några av dem brast i skratt, varpå han anlade en låtsat sträng 
uppsyn. ”Nej, nej, han kan ha trott det! Och i så fall” – ännu ett 
uppehåll – ”kan ni kanske med viss rätt dra slutsatsen att han 
var för enfaldig för att vara romersk ståthållare.” Jag hade vid det 
laget suttit i tillräckligt många domstolsförhandlingar för att av 
skrattsalvorna fatta att Cicero nyss hade fällt mannen lika över-
tygande som om han hade varit åklagare. Men Macer – som inte 
alls var enfaldig, utan tvärtom ytterst klipsk, så klipsk att han 
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ansåg alla andra vara dumhuvuden – såg inte faran och lämnade 
faktiskt podiet medan nämnden satt i omröstning för att klä om 
och bli klippt i förväntan på att fi ra segern den kvällen. Medan 
han var borta fälldes han, och han var på väg från sitt hus för att 
återvända till domstolen, då Crassus hejdade honom på tröskeln 
och berättade hur det hade gått. Somliga säger att han föll död 
ned, andra att han gick raka vägen in igen och tog livet av sig för 
att bespara sin son förödmjukelsen av att han gick i landsfl ykt. I 
alla händelser dog han, och Crassus fi ck – som om han behövde 
det – ytterligare en anledning att hata Cicero.

Apollospelen på julis sjätte dag utgjorde av hävd början på valpe-
rioden, även om det sanningen att säga alltid verkade vara valdags 
på den tiden. Knappt hade en valrörelse avslutats förrän kandida-
terna började förbereda sig för nästa. Cicero brukade skämtsamt 
säga att det där med att styra riket bara var något man gjorde 
för att fördriva tiden mellan valdagarna. Och detta var kanske 
något av det som tog död på republiken: den åt ihjäl sig på val 
och röstningar. Hur som helst, ansvaret för att hedra Apollo med 
skådespel föll alltid på stadspretorn, som detta år var Antonius 
Hybrida.
 Ingen hade väntat sig särskilt mycket, faktiskt ingenting alls, 
för man visste att Hybrida hade supit och spelat bort alla sina 
tillgångar. Därför blev det en stor överraskning att han inte bara 
lät uppföra en rad fi na teaterstycken, utan också lät ge stor-
slagna skådespel på Circus Maximus, med ett späckat program: 
tolv hästkapplöpningar med vagnar, idrottstävlingar och en jakt 
på vilda djur med pantrar och alla slags exotiska djur. Jag var 
inte där, men Cicero gav mig en grundlig redogörelse när han 
kom hem den kvällen. Ja, han kunde inte tala om något annat. 
Han kastade sig ned på en av divanerna i den tomma matsalen 
– Terentia var ute på landet med Tullia – och beskrev intåget på 
Circus: kuskarna och de nästan nakna idrottsmännen (nävkäm-
parna, brottarna, löparna, spjut- och diskuskastarna), fl öjt- och 
lyrspelarna, dansarna klädda som backanter och satyrer, rökel-
sebrännarna, tjurarna och getterna och kvigorna med förgyllda 
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horn som lunkade fram mot offerplatsen, burarna med vilda djur 
och gladiatorerna … Han verkade alldeles vimmelkantig av upp-
levelsen. ”Hur mycket kan allt det där ha kostat? Det undrade jag 
hela tiden. Hybrida måste räkna med att få igen alltsammans när 
han kommer ut till sin provins. Du skulle ha hört hur de jublade 
när han kom och när han gick! Det fi nns väl bara en sak att göra, 
Tiro. Det kan förefalla otroligt, men vi måste göra ett tillägg till 
förteckningen. Kom.”
 Vi gick tillsammans in i arbetsrummet, och jag öppnade skatt-
kistan och tog fram allt som rörde Ciceros valrörelse. Där fanns 
många hemliga förteckningar – över anhängare, över givare, över 
meningsfränder som han fortfarande måste få över på sin sida, 
över städer och regioner där han var stark och där han var svag. 
Men den viktigaste var uppställningen över de män som han 
betraktade som möjliga medtävlare, tillsammans med en sam-
manfattning av alla upplysningar som hade gått att skaffa om 
dem, för och emot. Galba stod överst, med Gallus därnäst, sedan 
Cornifi cius och slutligen Palicanus. Nu tog Cicero min penna och 
lade med sin prydliga lilla handstil till en femte man, vars namn 
han aldrig hade väntat sig att få se där: Antonius Hybrida.

Och några dagar senare hände något som helt skulle förändra 
Ciceros liv och Roms framtid, även om han inte insåg det då. Jag 
kommer att tänka på en sådan där oskyldig fl äck som man ibland 
hör talas om, en sådan som en människa en morgon upptäcker på 
huden, utan att tänka så mycket på det, bara för att sedan under 
de följande månaderna se den växa till en enorm svulst. I detta fall 
var fl äcken ett budskap som kom som en blixt från klar himmel 
och kallade Cicero till pontifex maximus, Metellus Pius. Cicero 
blev ytterst förbryllad, eftersom Pius, som var mycket gammal 
(sextiofyra år, minst) och en stor herreman, aldrig förut hade vär-
digats att ens tilltala honom, än mindre utbe sig ett möte. Därför 
gav vi oss genast av, med liktorer som banade väg för oss.
 På den tiden låg bostaden för statsreligionens överhuvud på 
Via Sacra, intill de vestaliska jungfrurnas hus, och jag minns att 
Cicero gladde sig åt att bli iakttagen när han gick in, för detta var 
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verkligen Roms heliga hjärta, och det var inte många som någon-
sin fi ck tillfälle att stiga över dess tröskel. Vi visades till en trappa 
och fördes genom en loftgång med utsikt ned mot vestalernas 
trädgård. Jag hyste ett hemligt hopp om att få en skymt av någon 
av dessa sex hemlighetsfulla vitklädda jungfrur, men trädgården 
låg tom, och det gick inte an att söla, för Pius hjulbenta gestalt 
väntade oss redan i slutet av gången, otåligt trummande med foten 
och med ett par präster på var sida om sig. Han hade varit soldat 
i hela sitt liv, och såg lika sprucken och väderbiten ut i ansiktet 
som ett stycke läder som har legat utomhus i åratal och först helt 
nyligen tagits in under tak. Cicero bjöds inget handslag, ingen stol 
att sitta ned på, inga inledningsceremonier överhuvudtaget. Pius 
sade bara omedelbart med sin hesa stämma: ”Jag måste tala med 
dig om Sergius Catilina.”
 Så fort Cicero hörde namnet stelnade han till, för Catilina 
var den man som hade pinat ihjäl hans avlägsna släkting, den 
folklige politikern Gratidianus, genom att knäcka lemmarna, 
sticka ut ögonen och dra ut tungan på honom. Ett stråk av våld 
och vanvett löpte genom Catilina, som en ljungeld i hjärnan. 
I ena ögonblicket kunde han vara intagande, artig och vänlig, 
och så kanske någon fällde en skenbart oskyldig anmärkning, 
eller också tyckte han att någon annan tittade snett, och då 
tappade han all behärskning. Under Sullas proskriptioner, när 
dödsdomar sattes upp på Forum, hade Catilina varit en av de 
skickligaste bödlarna med hammare och kniv – percussores, som 
de kallades – och tjänat stora pengar på de avrättades efterläm-
nade egendom. Hans egen svåger fanns bland dem som han hade 
mördat. Ändå hade han ovedersägligen en stark utstrålning, och 
för varje människa som han stötte bort genom sin våldsamhet 
lockade han till sig två tre stycken tack vare sina lika våldsamma 
utbrott av frikostighet. Han var också vidlyftig i könslivet. Sju 
år tidigare hade han åtalats för att ha haft köttsligt umgänge 
med en av de vestaliska jungfrurna – faktiskt ingen annan än 
Terentias halvsyster. Detta var belagt med dödsstraff, inte bara 
för honom utan även för henne, och om han hade befunnits 
skyldig skulle hon ha straffats på det brukliga sättet för en vestal 
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som bröt sitt heliga kyskhetslöfte – att levande begravas i den 
lilla kammare som inrättats för detta ändamål invid Collinapor-
ten. Men aristokraterna, med Catulus i spetsen, hade slutit upp 
bakom Catilina och ordnat ett frikännande, och hans politiska 
bana hade fortsatt utan avbrott. Han hade varit pretor två år 
tidigare, och sedan hade han rest sin väg för att styra över Afrika 
och därför varit borta under uppståndelsen kring lex Gabinia. 
Han hade alldeles nyss återvänt.
 ”Min familj”, fortsatte Pius, ”har varit Afrikas främsta beskyd-
dare ända sedan min far styrde över provinsen för femtio år sedan. 
Folket där väntar sig att bli beskyddade av mig, och jag måste säga 
dig att jag aldrig har sett dem mer uppretade av någon människa 
än av Sergius Catilina. Han har utplundrat provinsen – beskattat 
folket och mördat dem, stulit deras tempelskatter och våldtagit 
deras hustrur och döttrar. Sergierna!” utropade han med avsmak, 
harklade upp en stor klump gult slem och spottade ut den på 
golvet. ”Härstammar från Troja, det skryter de i alla fall med, 
men inte en anständig karl i släkten på tvåhundra år! Och nu 
säger man mig att du är den pretor som har ansvar för att sådana 
som han ställs inför rätta.” Han mätte Cicero med blicken. ”Häp-
nadsväckande! Jag kan inte säga att jag vet vem du är, men så här 
förhåller det sig i alla fall. Vad tänker du göra åt saken?”
 Cicero förblev alltid lugn när någon försökte förolämpa honom. 
Han sade bara: ”Har afrikanerna framlagt någon anklagelse?”
 ”Det har de. De har redan utsända i Rom som letar efter en 
lämplig åklagare. Vem ska de vända sig till?”
 ”Det är knappast min sak. Som domstolsordförande måste jag 
förhålla mig neutral.”
 ”Bla bla. Bespara mig ditt advokatbludder. Mellan fyra ögon. 
Oss karlar emellan.” Pius vinkade åt Cicero att komma närmare. 
Han hade lämnat kvar de fl esta av sina tänder på olika slagfält 
och det visslade när han försökte viska. ”Du känner ju till dom-
stolarna nuförtiden bättre än jag. Vem skulle man kunna välja?”
 ”Uppriktigt sagt kommer det inte att bli lätt”, svarade Cicero. 
”Catilinas rykte som våldsman har föregått honom. Det krävs en 
modig man för att väcka åtal mot en så skamlös mördare. Och 
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antagligen kommer han att försöka bli vald till konsul nästa år. 
Han blir en mäktig fi ende i framtiden.”
 ”Konsul?” Plötsligt slog sig Pius hårt för bröstet. Ljudet fi ck 
hans präster att hoppa högt. ”Sergius Catilina kommer inte att bli 
konsul – inte nästa år eller något år alls – inte så länge det fi nns 
liv i den här gamla kroppen! Det måste fi nnas någon i den här 
staden som är karl nog att dra honom inför rätta. Och om det inte 
gör det – då är jag inte så ålderstigen att jag har glömt hur man 
slåss på romerskt vis. Se bara till”, sade han avslutningsvis, ”att 
du har tillräckligt med tid ledig att driva målet”, och så hasade 
han muttrande iväg bort genom gången, åtföljd av sina fromma 
medhjälpare.
 Cicero stod där och såg honom avlägsna sig medan han ryn-
kade pannan och skakade på huvudet. Eftersom jag inte förstod 
mig på politik ens tillnärmelsevis så mycket som jag borde göra 
efter tretton år i hans tjänst, begrep jag inte varför han skulle ta 
så illa vid sig av det här samtalet. Men han var skakad, inte tu tal 
om saken, och så snart vi var ute på Via Sacra igen drog han mig 
utom hörhåll för proximus lictors spetsade öron och sade: ”Det 
här är allvarligt, Tiro. Jag borde ha förutsett det.” När jag frågade 
varför det betydde något för honom huruvida Catilina åtalades 
eller ej, svarade han nedgörande: ”Därför att det är olagligt att 
ställa upp till val om man står under åtal, din hönshjärna.Vilket 
betyder att om afrikanerna hittar en talesman, och om åtal väcks 
mot Catilina, och om det drar ut till nästa sommar, så kommer 
han inte att få kandidera till konsulatet förrän målet är avdömt. 
Vilket betyder att om han blir frikänd, så måste jag slåss mot 
honom under mitt år.”
 Jag betvivlar att det fanns någon senator i hela Rom som skulle 
ha försökt se så långt in i framtiden – som skulle ha upptäckt så 
många om och men och sett någon anledning att oroa sig. Och 
när han sedan berättade för Quintus om sina farhågor avfärdade 
brodern det med ett skratt: ”Och om du träffades av blixten, och 
om Metellus Pius kunde minnas vilken veckodag det var …” Men 
Cicero var även fortsättningsvis bekymrad, och han förhörde 
sig underhand om hur det gick i afrikanernas sökande efter en 
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pålitlig sakförare. Men det var svårt för dem – som han hade 
misstänkt – trots att de hade samlat ofantliga mängder bevis för 
Catilinas förbrytelser, och trots att Pius i senaten hade lagt fram 
ett yrkande som fördömde den forne ståthållaren. Ingen var ange-
lägen om att möta en så farlig motståndare och kanske påträffas 
mitt i natten, fl ytande med ansiktet nedåt i Tibern. Så åtmins-
tone tills vidare hände ingenting med åtalet och Cicero förpas-
sade hela saken någonstans till bakhuvudet. Tyvärr skulle den 
inte förbli där särskilt länge.
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XIV

I slutet av tiden som pretor ägde Cicero rätt till utlandstjänst 
och att under ett år vara ståthållare över en provins. Så brukades 
det i republiken. Det gav en man möjlighet att skaffa sig ledar-
erfarenheter och att fylla på skattkistan efter alla utgifter för 
kandidaturen till ämbetet. Sedan kom man hem, kände av de 
politiska stämningarna, och ställde så, om allt verkade lovande, 
upp i sommarens konsulsval. Antonius Hybrida, som helt klart 
måste ha dragit på sig oerhörda skulder för sina Apollospel, for 
till Kappadocien för att utforska vad som gick att roffa åt sig. Men 
Cicero valde inte den vägen, utan avstod från sin rätt till en pro-
vins. Dels ville han inte hamna i ett läge där han kunde bli falskt 
anklagad och ha en åklagare i hälarna dag ut och dag in i fl era 
månader. Dels plågades han fortfarande av det år som han hade 
tillbringat som ämbetsman på Sicilien och ville sedan aldrig vara 
borta från Rom mer än någon vecka i taget. Det har nog sällan 
funnits en större stadsmänniska än Cicero. Det var ur myllret på 
gator och i domstolar, i senaten och på Forum, som han hämtade 
sin kraft. Utsikten att behöva tillbringa ett år i tråkigt sällskap i 
en provins, hur lönsamt det än kunde vara, i Cilicien eller Make-
donien, var i hans ögon en ren bestraffning.
 Dessutom hade han förbundit sig att uppträda i en stor mängd 
rättssaker, till att börja med genom att försvara Caius Cornelius, 
Pompejus tidigare tribun, som av aristokraterna hade anklagats 
för förräderi. Inte mindre än fem av de stora patriciersenatorerna 
– Hortensius, Catulus, Lepidus, Marcus Lucullus, till och med 
gamle Metellus Pius – slog sig samman i ett åtal mot Cornelius 
för hans insats i genomdrivandet av Pompejus lagstiftning: han 
anklagades för att olagligt ha avvisat ett veto från en tribun. 
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Följden av ett sådant angrepp skulle bli att han drevs i lands-
fl ykt, det var jag övertygad om. Cornelius trodde detsamma, och 
han hade redan tömt sitt hus och var redo att resa. Men Cicero 
livades alltid upp av att ha Hortensius och Catulus på motstån-
darsidan, och han växte med uppgiften och höll ett synnerligen 
verkningsfullt avslutande försvarstal. ”Måste vi verkligen lyssna 
till en föreläsning om tribunernas hävdvunna rättigheter, hål-
len av fem herrar som alla stödde Sullas lagstiftning där exakt 
de rättigheterna avskaffades? Var det någon av dessa herremän 
som steg fram och försvarade den tappre Gnaeus Pompejus när 
han som konsul först av allt återgav tribunerna rätten att inlägga 
veto? Och fråga er slutligen detta: är det verkligen en nyvunnen 
omtanke om tribunernas traditioner som har fått dem att bryta 
upp från sina fi skdammar och pelargångar och infi nna sig i dom-
stolen? Eller beror det i stället på vissa andra ’traditioner’ som 
ligger dem varmt om hjärtat – deras traditioner av själviskhet och 
hämndlystnad?”
 Det förekom mycket mer av samma slag, och när han väl hade 
slutat verkade de fem framstående kärandena (som hade begått 
misstaget att sitta tillsammans på rad) ha krympt till halva sin 
storlek, särskilt Pius, som uppenbarligen hade svårt att följa med 
och som satt och skruvade sig i stolen med handen bakom örat 
medan hans plågoande gick omkring i domstolen. Detta skulle bli 
ett av den gamle soldatens sista framträdanden i offentligheten 
innan sjukdomens långa skymning sänkte sig över honom. Sedan 
nämnden hade frikänt Cornelius från alla anklagelser lämnade 
Pius rätten under burop och hånskratt, med det uttryck av gam-
melmansförvirring som jag tyvärr alldeles för väl känner igen som 
det vanliga hos mig själv. ”Jaha”, sade Cicero med viss tillfreds-
ställelse när vi förberedde oss att gå hem, ”nu vet han nog i alla 
fall vem jag är.”
 Jag ska inte redogöra för varje fall som Cicero åtog sig vid denna 
tid, för det var dussintals, och alla syftade till att tvinga så många 
infl ytelserika män som möjligt att stödja honom i konsulsvalen 
och att ständigt hålla hans namn i väljarnas minne. Han valde 
förvisso sina klienter noggrant, och minst fyra av dem var sena-
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torer: Fundanius, som bestämde över en stor sammanslutning av 
väljare; Orchivius, som hade varit en av hans ämbetsbröder som 
pretor; Gallius, som tänkte ställa upp för att bli vald till pretor; 
och Mucius Orestinus, åtalad för rån, som hoppades på att bli tri-
bun, och vars fall sysselsatte Cicero på heltid i åtskilliga dagar.
 Jag tror att ingen kandidat någonsin tidigare hade tagit sig an 
politiken som ett företag – exakt som ett företag – och varje 
vecka samlades man till möte i Ciceros arbetsrum för att granska 
hur det gick i valrörelsen. Deltagare kom och gick, men kärnan 
bestod av fem män: Cicero själv, Quintus, Frugi, jag själv och 
Ciceros lärpojke, Caelius, som trots att han fortfarande var bara 
en yngling (eller kanske just därför) var duktig på att snappa upp 
skvaller överallt i Rom. Quintus ledde även denna gång valarbetet 
och yrkade på att sitta ordförande. Han antydde gärna, genom ett 
och annat nedlåtande leende eller ett höjt ögonbryn, att Cicero 
må ha varit ett snille, men att han också i viss mån kunde vara en 
skrivbordsmänniska som svävade i det blå och som behövde sin 
brors rättframhet och bondförnuft för att hålla sig på jorden, och 
Cicero spelade med, hyfsat tillmötesgående. 
 Det skulle kunna bli en intressant skrift om jag bara hade kraf-
ter nog att förverkliga den: ”Bröder i politiken.” Bröderna Grac-
chus förstås, Tiberius och Caius, som ägnade sig åt att fördela 
rikedomar, från rika till fattiga, och som bägge därför gick ett 
våldsamt öde till mötes. I min egen tid hade vi Marcus och Lucius 
Lucullus, på varandra följande patricierkonsuler, liksom ett antal 
bröder ur släkterna Metellus och Marcellus. På det mänskliga 
verksamhetsfält där vänskap är fl yktig, och där förbund knyts för 
att brytas, måste vetskapen om att en annan mans namn för evigt 
är förenat med ditt, oavsett ödets nycker, vara en mäktig kraft-
källa. Förhållandet mellan bröderna Cicero var – som väl mellan 
de fl esta bröder – en svårutredd blandning av tillgivenhet och 
avoghet, avundsjuka och trofasthet. Utan Cicero skulle Quin-
tus ha varit ett dugligt befäl i krigsmakten, och sedan en duglig 
men föga glänsande lantbrukare i Arpinum, medan Cicero utan 
Quintus ändå skulle ha varit Cicero. Väl medveten om detta, 
och väl medveten om att hans bror också visste det, ansträngde 
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sig Cicero att stämma honom försonlig genom att storsint låta 
honom insvepas i sin egen berömmelses glittrande mantel. 
 Quintus tillbringade lång tid den vintern med att samman-
ställa en valhandbok, innehållande det bästa av hans broderliga 
råd till Cicero, och han älskade att åberopa den vid varje tänkbart 
tillfälle, som om den hade varit Platons Staten. Begrunda vilken 
stad detta är, började den, vad du vill, och vem du är. Upprepa 
för dig själv varje dag när du går ned till Forum: ”Jag är en man 
utan anor. Jag vill bli vald till konsul. Detta är Rom.” Jag minns 
fortfarande somliga av de andra små visdomar den förkunnade. 
Allt är blott lögn och bedrägeri. Håll i minnet Epicharmus sats, att 
visdomens hjärteblod är ”Skänk aldrig förhastat din tillit” … Se till 
att du visar upp både mångfalden och antalet av dina vänner … 
Jag vill understryka att du alltid bör omge dig med gott om folk … 
Om någon ber dig att göra någonting, så neka inte, även om du inte 
kan göra det … Och till sist, se till att dina valtal blir goda skåde-
spel, snillrika, storslagna och folkliga, liksom att du om möjligt bör 
nämna dina medtävlares brott, laster och besticklighet.
 Quintus var ytterst stolt över sin handbok, och många år sena-
re lät han faktiskt ge ut den, till Ciceros fasa, för han ansåg att 
politisk framgång, i likhet med stor konst, bygger på att dölja alla 
knep som ligger bakom.

På våren fyllde Terentia trettio år, och Cicero lät ge en liten mid-
dagsbjudning för att fi ra henne. Quintus och Pomponia kom, lik-
som Frugi och hans föräldrar, och den beskäftige Servius Sulpici-
us och hans oväntat söta hustru Postumia; det måste ha kommit 
fl er, men tidens fl od har sköljt bort dem ur mitt minne. Tjäns-
tefolket sammankallades som hastigast av hovmästaren Eros för 
att framföra våra lyckönskningar, och jag minns att jag tyckte att 
jag aldrig hade sett Terentia så strålande och glad. Hennes korta, 
mörklockiga hår glänste, liksom hennes blick, och hennes annars 
så beniga kropp såg yppigare och mjukare ut. Det sade jag också 
till hennes kammarjungfru sedan herrskapet hade visat in gäs-
terna till middagen. Hon såg sig omkring för att försäkra sig om 
att ingen tittade, knäppte händerna och förde dem i en båge utåt 
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framför magen. Först begrep jag inte, vilket framkallade ett fniss-
anfall, och det var inte förrän hon fortfarande skrattande hade 
sprungit upp på övervåningen igen som jag insåg vilket dumhu-
vud jag hade varit, och då inte bara jag, givetvis. En vanlig äkta 
man skulle säkert ha sett tecknen tidigare, men Cicero var ju 
ständigt uppe med tuppen och hemma igen när det blev mörkt, 
och det fanns alltid något tal att skriva eller något brev att skicka 
– det verkliga undret var att han överhuvudtaget hade kunnat ta 
sig tid att uppfylla sina äktenskapliga plikter. Hur som helst, mitt 
uppe i middagen bekräftade höga och upphetsade utrop, följda 
av jubel, att Terentia hade begagnat födelsedagsfi randet till att 
meddela att hon var havande.
 Senare den kvällen steg Cicero in i arbetsrummet med ett brett 
leende. Han tackade med en bugning för mina lyckönskningar. 
”Hon är övertygad om att det blir en pojke. Tydligen har den 
goda gudinnan upplyst henne om det, genom vissa övernatur-
liga tecken som endast kvinnor förstår.” Han gnuggade händerna 
av förväntan; han kunde sannerligen inte sluta att le. ”Alltid ett 
underbart tillskott i valtider, Tiro, ett barn – det vittnar om en 
kandidat i sin fulla mannakraft och om en hedervärd husfar. Tala 
med Quintus om att lägga in dagar för den nyföddes framträdan-
den i valrörelsen.” Han pekade på min vaxtavla. ”Jag skojar ju 
bara, ditt nöt!” sade han när han såg min förbluffade uppsyn, och 
så låtsades han ge mig en örfi l. Men jag vet inte riktigt vem det 
säger mest om, honom eller mig, att jag fortfarande inte är helt 
säker på att han verkligen skämtade.
 Från och med nu blev Terentia mycket mer nitisk i sin tros-
utövning, och dagen efter sin födelsedag förmådde hon Cicero 
att göra henne sällskap till Junotemplet på Capitolium, där hon 
köpte ett litet lamm att offras av prästen, som en gärd av tack-
samhet för barnet och äktenskapet. Cicero gladde sig mycket 
åt att vara henne till lags, för han var verkligen lycklig över att 
kunna se fram mot ett andra barn, och dessutom visste han hur 
gärna väljarna slickade i sig sådana uppvisningar av trosnit inför 
allas ögon.
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Nu fruktar jag att jag måste återkomma till den växande svulst 
som var Sergius Catilina.
 Några veckor efter att Cicero hade kallats till Metellus Pius 
hölls det årets konsulsval. Men den vinnande sidans bestickning 
var så iögonfallande att utgången snabbt ogiltigförklarades, och 
i oktober gjordes röstningen om. Då ställde Catilina upp som 
kandidat. Pius satte raskt stopp för hans möjligheter – det måste 
väl ha varit det sista framgångsrika slag som denne gamle krigare 
utkämpade – och senaten beslöt att endast de vilkas namn hade 
funnits på den första kandidatförteckningen skulle tillåtas ställa 
upp. Detta utlöste ytterligare ett av Catilinas vredesutbrott, och 
han började dra omkring på Forum med sina våldsverkare till 
vänner och uttala alla slags hot, vilka togs på tillräckligt allvar 
av senatorerna för att de skulle genomdriva att konsulerna fi ck 
beväpnad livvakt. Föga förvånande hade ingen varit modig nog 
att framträda och ta upp afrikanernas fall i utpressningsdom-
stolen. Jag föreslog faktiskt det för Cicero och undrade om det 
skulle kunna vara fördelaktigt för honom att åta sig saken – han 
hade ju fått Verres fälld, och det hade gjort honom till den mest 
berömda advokaten i världen. Men Cicero skakade på huvudet. 
”Jämfört med Catilina var Verres ett lindebarn. Dessutom var 
Verres inte alls omtyckt, medan Catilina utan tvekan har sina 
anhängare.”
 ”Varför är han så uppskattad?” undrade jag.
 ”Farliga män drar alltid till sig folk, men det är inte det som 
bekymrar mig. Om det bara vore en fråga om slöddret skulle 
han inte utgöra något större hot. Det är det att han har brett 
stöd bland aristokraterna – Catulus, med säkerhet, vilket också 
betyder Hortensius.”
 ”Jag skulle ha trott att han var alldeles för råbarkad för Horten-
sius.”
 ”Hortensius vet hur han ska begagna sig av en slagskämpe från 
gatan när så krävs. Många fi na hem vaktas av ilskna hundar. Och 
Catilina är också en Sergius, glöm inte det, så de godtar honom 
av ren högfärd. Massorna och aristokraterna: det är ett mäktigt 
förbund i politiken. Vi får hoppas att han blir hejdad i konsulsva-



275

len i sommar. Jag kan bara vara tacksam över att uppgiften inte 
verkar falla på mig.”
 Vid den tiden uppfattade jag det som en sådan anmärkning som 
bevisar att gudarna fi nns, för varje gång som de i sin himmel får 
höra sådana självgoda yttranden roar det dem att visa sin makt. 
Och visst, det dröjde inte länge förrän Caelius Rufus kom till 
Cicero med en oroande nyhet. Caelius var vid den tiden sjutton 
år gammal och, som hans far hade sagt, mycket ostyrig. Han var 
lång och välbyggd och kunde lätt ha tagits för en man i tjugoårsål-
dern, med den djupa rösten och det lilla getskägget som han och 
hans tjusiga vänner gillade att visa upp. Han brukade smita ut när 
det var mörkt och Cicero var fullt upptagen med sitt arbete och 
alla andra sov; ofta kom han inte tillbaka förrän strax före gry-
ningen. Han visste att jag hade litet pengar undanstoppade och 
tjatade alltid på mig att ge honom små handlån. En kväll, när jag 
än en gång hade sagt nej, drog jag mig tillbaka till mitt krypin och 
upptäckte att han hade hittat min gömma och tagit allt jag ägde 
och hade. Jag tillbringade en eländig natt utan sömn, men när jag 
nästa morgon hotade att ta upp saken med Cicero fi ck han tårar 
i ögonen och lovade att betala tillbaka. Och det ska han ha heder 
av: han höll löftet, och gav mig ordentlig ränta; så jag hittade en 
ny gömma och nämnde aldrig saken med ett ord.
 Han söp och horade runt i staden på nätterna tillsammans med 
ett sällskap av illa beryktade unga ädlingar. En av dem var Gaius 
Curio, en tjugoåring vars far hade varit konsul och en av Verres 
största tillskyndare. En annan var Marcus Antonius, systerson 
till Hybrida, en yngling som väl då bör ha varit arton år. Men 
den verklige ledaren, framför allt därför att han var äldst och 
rikast och kunde förevisa de övriga vidrigheter som de aldrig ens 
hade kunnat drömma om, var Clodius Pulcher. Han var några 
och tjugo och hade varit borta i åtta år, då han hade gjort tjänst i 
hären i öster och hamnat i alla slags bråk, däribland som anförare 
av en resning mot Lucullus bland soldaterna – som också råkade 
vara hans svåger – och sedan tillfångatagits av just de sjörövare 
som han skulle bekämpa. Men nu var han tillbaka i Rom och ville 
göra sig ett namn, och en natt förklarade han att han visste exakt 
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hur han skulle göra det – det skulle bli kul, fräckt, häftigt och 
festligt (ordagrant, enligt Caelius) – han skulle åtala Catilina.
 När Caelius kom inrusande för att meddela Cicero detta nästa 
morgon vägrade denne först att tro honom. Allt han visste om 
Clodius var de upprörande ryktena om att han hade legat med sin 
egen syster – och de ryktena hade på sista tiden fått mer kött på 
benen och av Lucullus själv åberopats som en av anledningarna 
till att han hade låtit skilja sig från sin hustru. ”Vad skulle ett 
sådant fä ha i domstolen att göra?” fnös Cicero, ”förutom som 
svarande?” Men Caelius svarade på sitt näbbiga vis att om Cicero 
ville ha bevis för det han hade sagt, så behövde han bara besöka 
utpressningsdomstolen under de följande timmarna, när Clodius 
tänkte lämna in sin hemställan om åtal. Det behöver väl inte 
sägas att det var ett skådespel som Cicero inte kunde motstå, och 
när han väl hade klarat av sina viktigaste klienter begav han sig 
till sitt gamla tillhåll i Castortemplet och tog med sig mig och 
Caelius.
 På det vanliga gåtfulla sättet hade redan nyheten spritts om att 
något spännande var i görningen, och en skara på minst hundra 
människor stod och väntade vid trappans fot. Sittande pretor, en 
man vid namn Orbius, senare ståthållare över Asien, hade nyss 
tagit plats i högsätet och såg sig omkring, säkerligen förundrad 
över vad som pågick, då en skara på sex sju fl inande ynglingar 
kom strosande bortifrån Palatinen, synbarligen fullkomligt be-
kymmerslösa. De såg sig helt uppenbart som de främsta före-
trädarna för hur man skulle se ut i stora världen, och det var 
de väl också, med sitt långa hår och sina små skägg, och breda, 
utsmyckade bälten löst hängande kring midjan. ”Himmel, vilken 
syn!” muttrade Cicero, när de trängde sig fram förbi oss, insvepta 
i en doft av krokus- och saffransolja. ”De ser ju mer ut som frun-
timmer än som karlar!” En av dem lösgjorde sig från de andra 
och gick uppför trappan mot pretorn. På halva vägen stannade 
han och vände sig mot folkmassan. Han var, om jag får uttrycka 
mig så vulgärt, ”tvålfager”, med långa blonda lockar, fylliga, fuk-
tiga läppar och bronserad hy – ett slags ung Apollo. Men när han 
talade var rösten överraskande fast och manlig och skämdes bara 
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av hans falskt plebejiska gatuspråk, där hans namn uttalades som 
”Clodius” i stället för ”Claudius”, ännu en av hans åthävor för att 
göra sig märkvärdig.
 ”Jag är Publius Clodius Pulcher, son till Appius Claudius Pul-
cher, konsul, sonson till konsuler i åtta rakt nedstigande led, och 
jag har denna dag infunnit mig i denna domstol för att anklaga 
Sergius Catilina för de brott han nyligen begått i Afrika.”
 När Catilinas namn nämndes hördes muttranden och vissling-
ar, och en storvuxen tölp i närheten av oss skrek: ”Akta arslet, 
fl icka lilla!”
 Men det verkade inte bekomma Clodius det minsta. ”Må 
mina förfäder och gudarna välsigna detta företag och föra det 
till en lyckosam lösning.” Han travade raskt upp till Orbius och 
gav honom postulatus, i en prydlig rulle med sigill och rött band, 
under ljudligt bifall från sina gelikar, bland dem Caelius, tills 
Cicero tystade honom med en blick. ”Spring och hämta min 
bror”, sade han till honom. ”Berätta vad som har hänt och säg åt 
honom att vi genast måste träffas.”
 ”Det är väl slavgöra”, invände Caelius och plutade med mun-
nen, utan tvivel orolig för att tappa ansiktet inför sina vänner. 
”Tiro kan väl gå och hämta honom?”
 ”Gör som du är tillsagd”, snäste Cicero, ”och medan du ändå 
är igång så ta rätt på Frugi också. Och var tacksam för att jag 
ännu inte har berättat om ditt tvivelaktiga umgänge för din far.” 
Det satte fart på Caelius, och han försvann från Forum bort mot 
Cerestemplet, där de plebejiska edilerna brukade återfi nnas vid 
denna tid på förmiddagen. ”Jag har skämt bort honom”, sade 
Cicero trött, medan vi gick hemåt igen uppför kullen, ”och vet du 
varför? Det är därför att han äger tjuskraft, den mest fördömda 
av alla gåvor, och jag kan aldrig låta bli att ge efter för någon som 
äger den.”
 Som straff – och även för att han inte längre litade helt och hål-
let på honom – vägrade Cicero att låta Caelius delta i dagens möte 
om valarbetet, utan skickade honom att skriva ut ett brev. Han 
väntade tills pojken var borta innan han beskrev förmiddagens 
händelser för Quintus och Frugi. Den förre ville ta lätt på saken, 
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men Cicero var helt inställd på att han nu skulle behöva kämpa 
mot Catilina om konsulsämbetet. ”Jag har granskat utpressnings-
domstolens arbetsordning – ni minns ju hur den ser ut – och 
sanningen är den att det helt enkelt inte fi nns någon möjlighet att 
målet mot Catilina kommer upp förrän i juli, vilket gör det omöj-
ligt för honom att ställa upp i konsulsvalet i år. Och därför måste 
målet oundvikligen hamna i mitt valår.” Han drämde plötsligt 
näven i bordet och svor, något som han sällan gjorde. ”Det här 
förutsade jag för ett år sedan. Tiro är mitt vittne.”
 Quintus sade: ”Catilina kanske fälls och tvingas i landsfl ykt?”
 ”Med den där krokussprätten som åklagare? En karl som har 
varit sin systers älskare, vilket varenda slav i Rom vet? Nej, nej – 
du hade rätt, Tiro. Jag skulle ha tagit mig an Catilina själv när jag 
hade tillfälle. Han skulle ha varit lättare att besegra i rätten än 
han kommer att bli i valet.”
 ”Det kanske inte är för sent”, infl ikade jag. ”Kanske Clodius 
kan övertalas att överlämna åtalet till dig.”
 ”Nej, det skulle han aldrig göra”, svarade Cicero. ”Det räcker 
med att titta på honom – den där högfärden – typiskt för alla 
ur den släkten. Det här är hans möjlighet att vinna ära, och han 
kommer inte att försitta den. Det är bäst att du tar fram vår för-
teckning över tänkbara kandidater. Vi måste hitta en trovärdig 
parhäst – och det fort.”
 På den tiden ställde konsulskandidater vanligen upp två och 
två, för det var helt klart klokt att slå sig ihop med en man som 
kunde fördubbla ens egen styrka när det gällde att värva röster. 
Vad Cicero behövde som förstärkning var någon som hade ett 
gott namn och som vann anklang inom aristokratin. I gengäld 
kunde han erbjuda sitt eget anseende bland pedarii och de lägre 
skikten, liksom stöd från den skara valarbetare som han hade 
byggt upp i Rom. Han hade alltid trott att det skulle vara lätt 
att ordna en parhäst när den dagen kom. Men när vi nu gick 
igenom namnen på förteckningen började jag förstå varför han 
var så bekymrad. Palicanus skulle inte tillföra något. Cornifi cius 
saknade helt utsikter som kandidat. Återstod Galba och Gallus. 
Men den förre var så aristokratisk att han överhuvudtaget inte 
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ville ha något med Cicero att göra, och Gallus hade – trots alla 
vädjanden från Cicero – bestämt sagt ifrån, han hade inte något 
som helst intresse av konsulsvärdigheten.
 ”Kan du begripa det?” klagade Cicero där vi satt böjda över hans 
skrivbord och granskade förteckningen över möjliga kandidater. 
”Jag erbjuder honom världens bästa arbete, och han behöver inte 
ge mig någonting tillbaka, utom att stå vid min sida ett par tre 
dagar. Ändå säger han att han skulle vilja inrikta sig på rätts-
vetenskapen!” Han lyfte sin stylus, strök Gallus namn och lade 
sedan till Catilinas längst ned på uppställningen. Han knackade 
frånvarande med skrivdonet bredvid namnet, strök under det, 
drog en ring kring det och mönstrade därpå var och en av oss. ”Så 
fi nns det ju förstås en annan möjlig parhäst vars namn vi inte har 
nämnt.”
 ”Och vem är det?” frågade Quintus.
 ”Catilina.”
 ”Marcus!”
 ”Jag menar allvar”, sade Cicero. ”Låt oss tänka igenom saken. 
Anta att jag i stället för att åtala honom erbjuder mig att försvara 
honom. Om jag ser till att han blir frikänd måste han förbinda sig 
att stödja mig i konsulsvalet. Om han å andra sidan fälls och går i 
landsfl ykt – då är det slut med honom. Bägge utfallen skulle passa 
mig.”
 ”Skulle du försvara Catilina?” Quintus kände sin bror väl, och 
det krävdes mycket för att göra honom bestört, men den dagen 
tappade han nästan målföret.
 ”Jag skulle försvara helvetets svartaste djävul om han behövde 
en advokat. Sådan är vår rättssed.” Cicero rynkade pannan och 
skakade förtretat på huvudet. ”Men allt det här gick vi igenom 
med stackars Lucius alldeles innan han lämnade oss. Quintus – se 
inte så där förebrående ut! Du har ju skrivit i boken: ’Jag är en 
man utan anor. Jag vill bli vald till konsul. Detta är Rom.’ Dessa 
tre meningar … de säger allt. Jag är en man utan anor, därför fi nns 
det ingen som hjälper mig, utom jag själv, och ni, mina få vän-
ner. Jag vill bli konsul, vilket innebär odödlighet – ett pris värt 
att kämpa för, eller hur? Och detta är Rom – Rom – inte någon 
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abstrakt plats i ett fi losofi skt verk, utan en ärofylld stad byggd 
på en fl od av orenhet. Alltså … ja, jag ska försvara Catilina om 
det är det som krävs, och sedan tänker jag bryta med honom 
snarast möjligt. Och han skulle göra detsamma mot mig. Sådan 
är världen vi lever i.” Cicero lutade sig tillbaka i stolen och lyfte 
händerna. ”Rom.”

Cicero företog sig ingenting omedelbart, utan föredrog att vänta 
och se om åtalet mot Catilina oåterkalleligen skulle föras vidare. 
Det ansågs allmänt att Clodius bara gjorde sig märkvärdig eller 
försökte dra uppmärksamheten från sin systers skamliga skils-
mässa. Men på lagens tröga vis genomgick målet när sommaren 
bröt in alla olika steg – postulatio, divinatio och nominas dilatio 
– en nämnd utsågs och en dag utsattes för rättegångens början 
i sista veckan i juli. Nu fanns det inga möjligheter att Catilina 
skulle slippa stå inför rätta före konsulsvalen; tiden hade redan 
gått ut för nomineringarna.
 Det var nu Cicero beslöt att låta Catilina veta att han kunde 
vara intresserad av att föra dennes talan inför domstolen. Han 
ägnade mycken tankemöda åt hur han skulle framlägga erbju-
dandet, för han ville inte förlora ansiktet genom att bli avvisad, 
och han ville också kunna förneka att han någonsin hade kommit 
med anbudet ifall någon skulle angripa honom i senaten. Till slut 
tänkte han ut en spetsfundighet som var betecknande för honom. 
Han kallade Caelius till sitt arbetsrum, lät honom avlägga tyst-
nadslöfte och förklarade att han övervägde att försvara Catilina: 
vad tyckte Caelius? (”Men inte ett ord till någon, kom det ihåg!”) 
Detta var just den sortens skvaller som tilltalade Caelius mest, 
och naturligtvis kunde han inte motstå frestelsen att berätta det 
som han hade anförtrotts för sina vänner, bland dem Marcus 
Antonius – som förutom att vara systerson till Hybrida också var 
adoptivson till Catilinas gode vän Lentulus Sura.
 Jag förmodar att det tog hela ett och ett halvt dygn innan en 
budbärare dök upp vid Ciceros port med ett brev från Catilina, 
där denne frågade Cicero om han ville komma på besök, och – för 
att hålla det hela förtroligt – föreslog att mötet skulle ske efter 
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mörkrets inbrott. ”Napp”, sade Cicero och visade mig brevet, och 
han skickade tillbaka slaven med ett muntligt svar: han skulle 
infi nna sig hemma hos Catilina samma kväll.
 Terentia var nu mycket långt gången och fann julihettan i Rom 
olidlig. Hon låg rastlös och stönade på en divan i det kvävande 
heta matrummet, med Tullia, som läste högt för henne med gäll 
röst, på sin ena sida och en tjänarinna med solfjäder på den andra. 
Hennes lynne, som i bästa fall var hett, fl ammade under dessa 
dagar ständigt upp. Medan mörkret föll och vaxljusen tändes såg 
hon att Cicero gjorde sig i ordning för att gå ut, och hon krävde 
genast att få veta vart han skulle. När han gav ett obestämt svar 
sade hon gråtande att han måste ha tagit sig en älskarinna och 
skulle iväg till henne – varför skulle annars en hedervärd man 
bege sig hemifrån vid denna tid? Därför berättade han motvilligt 
för henne att han skulle till Catilina. Givetvis bevekade detta 
henne inte det minsta, utan gjorde henne bara ännu mer rasande. 
Hon krävde att få veta hur han kunde tillbringa ens ett ögonblick 
i sällskap med det odjur som hade skändat hennes egen syster, en 
vestalisk jungfru, på vilket Cicero något spydigt svarade att Fabia 
alltid hade varit ”mer vestalisk än jungfru”. Terentia kämpade för 
att ta sig upp men misslyckades, och hennes skällsord förföljde 
oss hela vägen ut ur huset, vilket roade Cicero inte så litet.
 Det var en kväll mycket lik den kväll före valen till ediler då 
han hade begett sig för att träffa Pompejus. Samma tryckande 
hetta och feberheta månljus, samma lätta vind som förde med 
sig stanken av förruttnelse från gravfälten utanför Esquilinporten 
och spreds över staden som osynligt, fuktigt stoft. Vi gick ned till 
Forum, där slavarna höll på att tända gatlyktorna, förbi de tigan-
de, mörka templen, och vidare upp på Palatinen där Catilinas hus 
låg. Jag bar som vanligt på ett dokumentskrin, och Cicero gick i 
tankar med böjt huvud och händerna knäppta bakom ryggen. På 
den tiden var Palatinen inte så bebyggd som i dag, och byggna-
derna låg längre ifrån varandra. Jag kunde höra ljudet från ett vat-
tendrag i närheten och luften doftade kaprifol och nyponblom. 
”Det är här man ska leva, Tiro”, sade Cicero och hejdade stegen. 
”Det är hit vi ska komma när inga fl er valstrider ska utkämpas 
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och jag inte behöver bry mig så mycket om vad folk tycker och 
tänker. Ett ställe med en trädgård att sitta och läsa i – tänk dig 
det – där barnen kan leka.” Han kastade en blick tillbaka mot 
Esquilinen. ”Vilken lättnad det kommer att bli för alla berörda 
när barnet föds. Det är som att vänta på att ett oväder äntligen 
ska bryta ut.”
 Catilinas hus var lätt att hitta, för det låg nära Lunatemplet, 
som alltid var upplyst av facklor på natten till mångudinnans 
ära. En slav stod och väntade på gatan för att visa oss vägen och 
han förde oss rätt in i vestibulen till Sergiernas herresäte, där en 
sagolikt vacker kvinna hälsade Cicero. Det var Aurelia Orestilla, 
Catilinas hustru, vars dotter han först skulle ha förfört, innan han 
fortsatte med modern, för vars skull han enligt ryktet hade låtit 
mörda sin son i första äktenskapet (pojken hade hotat att döda 
Aurelia hellre än att tvingas få en så ökänd aristokratisk sköka 
som ny mor). Cicero visste allt om henne och avbröt hennes över-
svallande hälsningar med en kort nickning. ”Min fru”, sade han, 
”det är er make jag har kommit för att träffa, inte er”, varvid hon 
bet sig i läppen och tystnade. Det var en av Roms äldsta bygg-
nader, och det knakade i timret när vi följde slaven in i husets 
inre, som luktade gamla dammiga förhängen och rökelse. Märk-
ligt nog var det nästan kalt och tömt, uppenbarligen helt nyligen, 
för man kunde urskilja otydliga fyrkanter där tavlor hade hängt, 
och runda märken i dammet på golvet skvallrade om bortförda 
bildstoder. Allt som återstod i atrium var de solkiga vaxbilderna 
av Catilinas förfäder, gulnade av rök från många släktleds tända 
ljus. Det var här Catilina själv stod. Den första överraskningen 
var hur lång han var när man kom nära honom, minst ett huvud 
högre än Cicero, den andra att bakom honom stod Clodius. Det 
måste ha varit omskakande för Cicero, men han var en alldeles 
för kylig advokat för att avslöja det. Han skakade hastigt hand 
med Catilina, sedan med Clodius, tackade artigt nej till ett glas 
vin, och de tre männen övergick omedelbart till att samtala om 
sin rättssak.
 När jag nu ser tillbaka slås jag av likheten mellan Catilina och 
Clodius. Detta var enda gången jag såg dem tillsammans på tu 
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man hand, och de kunde ha varit far och son, med sina släpiga 
stämmor och sitt sätt att stå där så lugnt och oberört som om de 
ägde hela världen. Jag antar att detta är vad som kallas ”anor”. 
Det hade tagit fyra seklers ingifte mellan de fi naste släkterna i 
Rom för att föda fram dessa två skurkar – lika ädla fullblod som 
arabhingstar, lika snabba och istadiga och farliga.
 ”Så här ser vi på uppgörelsen”, sade Catilina. ”Unge Clodius här 
kommer att hålla ett lysande anförande för åklagarsidan och alla 
kommer att säga att han är den nye Cicero och att jag måste bli 
fälld. Men sedan kommer du, Cicero, att tala ännu mer lysande 
för svarandesidan, och därför kommer ingen att bli förvånad när 
de frikänner mig. När saken är klar kommer vi att ha gett dem en 
fl ott uppvisning och vi kommer allihop att stärka vår ställning. 
Jag förklaras oskyldig inför hela Roms folk. Clodius hälsas som 
en kraftfull ny förmåga. Och du kommer att ha vunnit ännu en 
strålande seger i domstolen, efter att ha försvarat någon som är 
steget över dina vanliga klienter.”
 ”Och om domstolens nämnd dömer annorlunda?”
 ”Nämnden behöver du inte bry dig om.” Catilina klappade med 
handen på fi ckan. ”Den har jag här.”
 ”Rättvisa är verkligen dyrbar”, sade Clodius med ett leende. 
”Stackars Catilina har varit tvungen att sälja arvegodset för att 
vara säker på att få sin rätt. Det är en riktig skandal. Hur klarar 
sig folk egentligen?”
 ”Jag måste få se handlingarna i målet”, sade Cicero. ”Hur länge 
dröjer det innan det kommer upp?”
 ”Tre dagar”, sade Catilina och tecknade åt en slav som stod vid 
dörren. ”Räcker det för att du ska hinna förbereda dig?”
 ”Om domstolen redan har övertygats räcker det med sex ord: 
’Här är Catilina. Släpp honom fri.’ ”
 ”Men jag vill ha hela den ciceroniska uppvisningen!” invände 
Catilina. ”Jag vill höra: ’D-d-detta är d-d-den ädling … sekelgam-
malt b-b-blod … hustru och v-v-vänner i t-t-tårar …” Han lyfte 
handen i uttrycksfulla åtbörder och härmade rått Ciceros nästan 
omärkliga stamning. Clodius skrattade; bägge var lätt berusade. 
”Jag vill höra: ’Afrikas v-v-vildar b-b-besudlar d-d-denna ärevör-
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diga d-d-domstol …’ Jag vill få Kartago och Troja frambesvärjda 
för oss, och Dido och Aeneas …”
 ”Vad du ska få”, sade Cicero och avbröt honom kyligt, ”är ett 
yrkesmässigt genomfört försvar.” Slaven hade återvänt med dom-
stolshandlingarna och jag började snabbt lägga ned dem i mitt 
skrin, för jag kunde känna hur stämningen försämrades när deras 
berusning tilltog, och jag ville gärna få bort Cicero därifrån. ”Vi 
behöver träffas och gå igenom din bevisning”, fortsatte han med 
samma kyliga tonfall. ”I morgon är bäst, om det passar dig.”
 ”För allt i världen. Jag har inget annat för mig. Jag hade ju räk-
nat med att kandidera till konsulatet nu i sommar, som du vet, 
tills den här slyngeln satte stopp för det.”
 Det var vigheten hos en så lång karl som överraskade. Han 
vräkte sig plötsligt fram och slog sin starka högerarm runt Clo-
dius hals och bröt ned den yngre mannens huvud så att Clodius 
veks dubbel. Stackars Clodius – som för övrigt inte alls var någon 
vekling – lät höra ett kvävt rop och famlade maktlöst på Catilinas 
arm. Men Catilina var skrämmande stark, och jag undrar om han 
inte skulle ha knäckt nacken på sin gäst med ett snabbt ryck uppåt 
med underarmen om inte Cicero lugnt hade sagt: ”Catilina, jag 
måste som din försvarare upplysa dig om att det skulle vara ett 
allvarligt misstag att mörda din åklagare.”
 När Catilina hörde detta snodde han runt och rynkade pannan 
mot honom, som om han för ett ögonblick hade glömt vem Cice-
ro var. Så började han skratta. Han rufsade till Clodius blonda 
lockar och släppte honom. Clodius vacklade bakåt, hostade och 
gned huvudet och halsen, och sedan gav han Catilina en kort 
och oförställt mordisk blick, innan också han började skratta och 
rätade på ryggen. De omfamnade varandra, Catilina beordrade 
fram mer vin och vi lämnade dem. ”Vilket par”, utropade Cicero 
när vi gick förbi Lunatemplet på vägen tillbaka. ”Om vi har tur så 
har de tagit livet av varandra tills i morgon bitti.”

När vi väl var hemma hos Cicero igen hade Terentias värkar bör-
jat. Det gick inte att ta fel på. Vi hörde skriken redan ute på gatan. 
Cicero stod i atriet, vit av skräck och oro, för han hade varit från-
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varande när Tullia föddes, och ingenting i hans fi losofi böcker hade 
förberett honom på vad som nu komma skulle. ”Milde himmel, 
det låter som om hon ligger på pinobänken. Terentia!” Han satte 
iväg mot trappan upp till hennes rum, men en av jordemödrarna 
hejdade honom.
 Det blev en lång vaka i matrummet. Han bad mig att stanna 
hos honom, men var till en början alldeles för orolig för att kunna 
arbeta. Ibland sträckte han ut sig på divanen där Terentia hade 
legat när vi gett oss av, och när han fi ck höra ett skrik igen stör-
tade han upp och vankade omkring. Luften var varm och tung, 
vaxljusens lågor reste sig orörliga, och deras svarta röksträngar var 
raka som lodlinor hängande från taket. Jag sysselsatte mig med 
att tömma mitt skrin på dokumenten som jag hade burit med 
mig från Catilina och lade dem i staplar – anklagelser, vittnesmål, 
bevissammanfattningar. För att skingra tankarna sträckte Cicero, 
som fortfarande låg på divanen, så småningom ut handen och 
började läsa. Han tog den ena rullen efter den andra och höll upp 
dem i ljuset från lampan som jag ställde bredvid honom. Han 
fortsatte att spritta till och vrida på sig, men jag kunde inte avgöra 
om det berodde på de oavlåtliga vrålen från övervåningen eller på 
de förfärande anklagelserna mot Catilina, för det handlade om de 
mest ohyggliga redogörelser från Utica till Thaenae, från Thapsus 
till Thelepte. Efter någon timme slängde han äcklad handling-
arna åt sidan och bad mig hämta papyrus så att han kunde diktera 
några brev, först ett till Atticus. Han lutade sig tillbaka, slöt ögo-
nen och försökte samla sig. Det är just detta dokument som jag 
har framför mig nu.

Det är länge sedan jag fi ck en rad från dig. Jag har ju skrivit 
till dig och noga redogjort för min valrörelse. För närvarande 
förbereder jag försvaret av min parhäst Catilina. Vi har fått den 
domstolsnämnd som vi vill ha, i full enighet med åklagaren. 
Om Catilina frikänns hoppas jag att han känner sig mer benä-
gen att samarbeta med mig i valrörelsen. Men skulle det inte 
gå, kommer jag att ta det fi losofi skt.
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”Ha! Det kan jag skriva under på!” Han slöt ögonen igen.

Jag behöver dig här hos mig tämligen snart. Det anses rätt all-
mänt att dina aristokratiska vänner kommer att motsätta sig 
att jag väljs. 

Och här lägger jag ned min stylus, för i stället för Terentias vrål 
hörde vi ett annat ljud ovanför – det gurglande skriket från en 
nyfödd. Cicero reste sig hastigt och rusade upp till Terentias rum. 
Det dröjde en stund innan han kom tillbaka, och när han gjorde det 
tog han tigande brevet från mig och skrev egenhändigt längst upp:

Jag har glädjen att upplysa dig om att jag har blivit far till en 
liten son. Terentia mår bra.

Så förändrat ett hus blir av ett friskt och sunt nyfött barn! Jag tror 
att det, även om det sällan erkänns, beror på att det är en dubbel 
välsignelse. Den outtalade skräcken i samband med varje födsel – 
för smärtor, död och vanskaplighet – är borta, och i stället får vi 
uppleva undret, ett nytt liv. Glädje och lättnad i förening.
 Självfallet fi ck jag inte gå upp och träffa Terentia, men några 
timmar senare kom Cicero ned med sin son och visade stolt upp 
honom för hushållet och klienterna. Ärligt talat var det inte 
mycket som syntes, förutom ett ilsket litet rött ansikte och en 
tofs tunt svart hår. Han var rejält ombyltad med de yllelindor som 
hade höljt Cicero mer än fyrtio år tidigare. Senatorn hade också 
från barnaåren kvar en silverskallra som han pinglade med ovan-
för det lilla ansiktet. Han bar ömt in barnet i atriet och pekade på 
det ställe där han drömde att bilden av honom själv som konsul 
skulle hänga en vacker dag. ”Och då”, viskade han, ”blir du Mar-
cus Tullius Cicero, son till Marcus Tullius Cicero, konsuln – hur 
låter det? Inte illa, va? Du kommer inte att bli skälld för ’upp-
komling’! Varsågod, Tiro – bekanta dig med ett helt nytt politiskt 
ätteled.” Han räckte fram knytet mot mig, och jag tog oroligt 
emot det, som barnlösa gör när de får ett spädbarn att hålla, och 
jag blev lättad när amman övertog det från mig.



287

 Cicero stod under tiden återigen och betraktade den tomma 
fl äcken på atriets vägg, än en gång i drömmerier. Jag undrar vad 
det var han såg där – kanske sin dödsmask som stirrade tillbaka på 
honom, likt ett ansikte i spegeln? Jag frågade hur Terentia mådde 
och han svarade frånvarande: ”Mycket bra … just det. Mycket 
stark. Du vet hur hon är. I varje fall stark nog att fortsätta att ge 
mig ovett för att jag har slagit mig ihop med Catilina.” Han slet 
blicken från den tomma väggen. ”Och nu”, suckade han, ”måste 
vi väl passa mötet med den skurken.”
 När vi kom till Catilinas hus fann vi förre ståthållaren över 
Afrika vid ett högst förtjusande lynne. Cicero gjorde senare en 
uppställning över hans ”motstridiga egenskaper”, och jag återger 
den här, för han uttryckte det snyggt: ”Att bli vän med många 
människor och behålla dem som vänner genom att visa dem upp-
märksamhet; att dela det han ägde med alla, liksom att hjälpa sina 
vänner när de behövde det, med pengar, infl ytande, insatser och 
– om så krävdes – hänsynslösa brott; att behärska sitt naturliga 
sinnelag när så erfordrades, liksom att anpassa det; att uppträda 
oklanderligt mot de bestämda, lättsamt mot de frigjorda, allvar-
ligt mot de gamla, älskvärt mot de unga, oförväget mot de brotts-
liga, utsvävande med de lastbara …” Det var den Catilina som 
väntade på oss den dagen. Han hade redan hört talas om Ciceros 
nyfödde son och skakade sin försvarares hand under varma lyck-
önskningar, varpå han räckte fram en vacker kalvskinnsask och 
uppmanade Cicero att öppna den. I asken låg en silveramulett 
som Catilina hade införskaffat i Utica. ”Bara litet hemslöjd som 
ska skydda mot ohälsa och onda andar”, förklarade han. ”Ge den 
till gossen med min välsignelse.”
 ”Jag säger då det”, svarade Cicero, ”det var frikostigt av dig.” 
Och smycket var verkligen utsökt graverat, inte bara ”hemslöjd”: 
när Cicero höll upp det mot ljuset kunde jag urskilja alla slags 
exotiska djur i jakt på varandra, sammanbundna av hopsling-
rade ormar. Ett sista ögonblick lekte han med det och vägde det 
i handfl atan, men så lade han det i asken och räckte tillbaka den 
till Catilina. 
 ”Varför nu detta?” undrade Catilina med ett förvånat leende. 
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”Därför att du företräder mig, och för att advokater inte får ta 
betalt? Vilken oförvitlighet! Men det här är ju bara en småsak till 
ett spädbarn!”
 ”Nu är det så”, sade Cicero och drog djupt efter andan, ”att jag 
har kommit för att meddela att jag inte kan företräda dig i rät-
ten.”
 Jag var fullt sysselsatt med att packa upp alla handlingar i 
målet och lägga dem på ett litet bord mellan de bägge männen. 
Jag hade sneglat på dem, men nu sänkte jag blicken och fortsatte 
med mina göromål. Efter vad som kändes som en lång tystnad 
hörde jag Catilina säga lågt: ”Varför inte det?”
 ”Uppriktigt sagt: därför att du är så uppenbart skyldig.”
 Åter tystnad, och när sedan Catilinas stämma hördes igen var 
den fortfarande mycket lugn. ”Men Fonteius var skyldig till att ha 
plundrat gallerna, och honom försvarade du.”
 ”Ja. Men skuld ges i olika mått. Fonteius var fördärvad, men 
harmlös. Du är fördärvad, och dessutom något helt annat.”
 ”Det tillkommer domstolen att avgöra.”
 ”I vanliga fall skulle jag hålla med dig. Men du har köpt utslaget 
i förväg, och ett sådant narrspel vill jag inte vara med om. Du 
har gjort det omöjligt att övertyga mig själv om att jag beter mig 
hedervärt. Och om jag inte kan övertyga mig själv, då kan jag inte 
övertyga någon annan: min hustru, min bror, och nu också – och 
det är kanske ännu viktigare – min son, när han blir gammal nog 
att förstå.”
  Här dristade jag mig till att kasta en blick på Catilina. Han 
stod fullkomligt orörlig med armarna löst hängande utmed 
sidorna, och han påminde om ett djur som plötsligt har mött en 
fi ende – en rovdjurslik stillhet: vaksam, kampberedd. Han sade 
med lättsamt tonfall, men jag tyckte att det lätta nu verkade mer 
ansträngt: ”Du inser väl att det här inte betyder något för mig, 
utan bara för dig själv? Det betyder ingenting vem som företräder 
mig; det är ingenting som blir annorlunda för mig. Jag kommer 
att bli frikänd. Men för dig – i stället för att vara vän till mig blir 
du min fi ende.”
 Cicero ryckte på axlarna. ”Jag föredrar att inte vara fi ende med 
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någon människa, men om det är oundvikligt kommer jag att tåla 
det.”
 ”Du har aldrig behövt tåla en fi ende som mig, det lovar jag dig. 
Fråga afrikanerna.” Han fl inade. ”Fråga Gratidianus.”
  ”Du skar ju ut tungan på honom. Det skulle bli svårt att prata 
med honom.”
 Catilina böjde sig fram, och jag trodde att han kanske skulle 
utsätta Cicero för samma sak som han bara hade antytt mot Clo-
dius kvällen före, men det skulle ha varit vansinne, och Catilina 
var aldrig fullkomligt vansinnig: allt skulle ha varit mycket lät-
tare om han hade varit det. I stället behärskade han sig och sade: 
”Jaha, då måste jag väl låta dig gå.”
 Cicero nickade. ”Ja, det måste du. Lämna kvar handlingarna, 
Tiro. Vi behöver dem inte längre.”
 Jag minns inte om det sades något mer; jag tror inte det. Catilina 
och Cicero bara vände ryggen åt varandra, vilket var det vanliga 
sättet att visa varandra fi endskap, och så lämnade vi det urgamla, 
tomma, knarrande huset och gick ut i den romerska sommarhet-
tan.
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XV

Nu inleddes en mycket vansklig tid i Ciceros liv, då han säker-
ligen ofta ångrade att han hade gjort sig till så oförsonlig fi ende 
till Catilina och inte bara hittat på någon ursäkt för att slingra sig 
ur åtagandet att försvara honom. För, som han ofta påpekade, det 
kommande valet kunde bara sluta på tre sätt, och inget av dem 
innebar någon lycklig utgång. Antingen skulle han bli konsul och 
Catilina skulle inte bli det – i så fall, vem kunde säga hur långt 
hans förbittrade, besegrade motståndare kunde tänkas gå? Eller 
också blev Catilina konsul men inte Cicero, och då skulle hela 
ämbetets makt vändas mot honom. Eller också – och det tror 
jag oroade honom mest av allt – skulle han och Catilina bägge 
bli konsuler, och i så fall skulle hans dröm om högsta imperium 
urarta till en årslång, oupphörlig strid, och republikens myndig-
hetsutövning skulle förlamas av deras ömsesidiga fi endskap.
 Den första överraskningen kom när rättegången mot Catilina 
började ett par dagar senare, för vem steg fram som huvud-
försvarare om inte äldste sittande konsul själv, Lucius Manlius 
Torquatus, överhuvud för en av de äldsta och mest högaktade 
patriciersläkterna i Rom. Catilina följdes in i rättssalen av hela 
aristokratins ledarskikt – Catulus förstås, men också Hortensius, 
Lepidus och Curio den äldre. Enda trösten för Cicero var att 
Catilina var så iögonfallande skyldig, och Clodius, som ju hade sitt 
eget anseende att tänka på, lyckades faktiskt riktigt hyfsat med 
att lyfta fram bevisningen. Även om Torquatus var en erfaren 
och noggrann sakförare kunde han (för att uttrycka sig i tidens 
råa ordalag) inte göra något annat än att stänka luktvatten på den 
här komockan. Nämnden var mutad, visst, men Catilinas illdåd 
i Afrika var tillräckligt frånstötande för att ledamöterna nästan 
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skulle förklara honom skyldig, och han frikändes bara per infa-
miam – det vill säga, vanärad. Clodius, som fruktade vedergäll-
ning från Catilina och hans anhängare, fl ydde strax efteråt från 
staden och gick i tjänst hos Lucius Murena, den nye ståthållaren 
över Bortre Gallien. ”Om jag bara själv hade fått åtala Catilina!” 
stönade Cicero. ”Vid det här laget skulle han sitta med Verres i 
Massilia och se vågorna rulla in!” Men han hade åtminstone slup-
pit nesan att försvara Catilina – för vilket han förresten hjärtligt 
tackade Terentia, och sedan dess var han alltid mer beredd att 
lyssna till råd från henne.
 Ciceros valarbete krävde nu att han lämnade Rom under fyra 
månader och reste norröver för att valtala, hela vägen upp till 
gränslanden mot Hitre Gallien. Ingen konsulskandidat hade såvitt 
jag vet gjort något sådant tidigare, men fastän Cicero avskydde att 
lämna Rom under så lång tid var han övertygad om att det var 
mödan värt. När han kandiderade till edil var antalet inskrivna 
väljare omkring fyrahundratusen; men nu hade folkräkningen 
granskats och ändrats av censorerna, och med rösträtten vidgad 
norrut ända till Po hade väljarskaran ökat till nära en miljon. 
Mycket få av dessa medborgare skulle någonsin göra sig besväret 
att resa hela vägen till Rom för att själva avge sin röst. Men Cicero 
räknade med att om han bara kunde övertala en på tio av dem 
han träffade att göra det, så kunde det ge honom en avgörande 
fördel på Marsfältet.
 Han bestämde sig för att resa efter Romerska spelen, vilka detta 
år som vanligt började på septembers femte dag. Och nu blev 
Cicero för andra gången – jag vill inte riktigt kalla det bestört, 
men det var i alla händelser mer omtumlande än en ren över-
raskning. Romerska spelen gavs alltid av sittande ediler, av vilka 
Caesar var en. Liksom i fallet Antonius Hybrida väntade man sig 
inte mycket av honom, för Caesar var känd som en snåljåp. Men 
han gjorde skådespelen mycket märkvärdigare genom att på sitt 
myndiga vis förklara att de inte bara skulle hållas till Jupiters ära, 
utan också till hans döde fars. Flera dagar i förväg lät han bygga 
pelargångar på Forum, så att folk kunde strosa omkring och titta 
på de vilda djur som han hade låtit hämta till Rom och gladia-
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torerna som han hade köpt – inte mindre än trehundratjugo par 
i silverpansar – det största antal som någonsin mönstrats vid ett 
offentligt skådespel. Han bjöd på festmåltider, anordnade festtåg 
och gav teaterföreställningar, och på själva spelens morgon vak-
nade Rom och upptäckte att han under natten hade rest en bild-
stod över det enkla folkets hjälte Marius – aristokraternas främsta 
hatobjekt – på Jupitertemplets område.
 Catulus begärde genast att senaten skulle sammankallas och 
lade fram ett yrkande på att bildstoden omedelbart skulle avlägs-
nas. Men Caesar avvisade honom föraktfullt, och så omtyckt var 
Caesar i Rom att senaten inte vågade driva saken vidare. Alla viss-
te att den ende som kunde ha lånat Caesar pengar till ett sådant 
överdåd var Crassus, och jag minns att Cicero återvände från 
Romerska spelen lika nedslagen som från Hybridas Apollospel. 
Det var inte det att Caesar – som var sex år yngre – själv skulle 
kunna tänkas möta honom i ett val, utan att Crassus uppenbar-
ligen var i färd med att koka ihop något, och Cicero kunde inte 
komma underfund med vad det var. Han berättade samma kväll 
för mig om ett inslag i underhållningen: ”En stackars usling leddes 
naken ut mitt på Circus, beväpnad med ett träsvärd, och sedan 
släppte man ut en panter och ett lejon, som uppenbarligen hade 
fått svälta i veckor. Och han gjorde verkligen sitt bästa genom att 
utnyttja den enda fördel han hade – hjärnan – och pilade hit och 
dit, och för ett tag såg det ut som om han skulle lyckas få bestarna 
att angripa varandra i stället för honom. Åskådarna uppmuntrade 
honom med sina skrän. Men så snubblade han och djuren slet 
honom i stycken. Och jag tittade åt ena hållet, på Hortensius och 
aristokraterna, som alla skrattade och jublade, och åt andra hållet 
på Crassus och Caesar sida vid sida, och jag tänkte: Cicero, den 
mannen är du.”
 Hans personliga förhållande till Caesar var alltid hjärtligt, inte 
minst därför att denne uppskattade hans skämt, men han hade 
aldrig litat på honom, och nu när Cicero misstänkte att han var 
förbunden med Crassus började han hålla sig på avstånd. Det 
fi nns också en annan sak att berätta om Caesar. En dag vid den 
tiden kom Palicanus på besök för att söka stöd hos Cicero för 
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sin egen konsulskandidatur. Ojojoj – arme Palicanus! Han var en 
levande varning för vad som kan hända i politiken om man blir 
alltför beroende av en mäktig mans gunst. Han hade varit Pom-
pejus trogne tribun, därefter hans trogne pretor, men han hade 
aldrig fått sin andel av bytet när Pompejus väl hade fått sina befäl, 
av den enkla anledningen att han inget hade kvar att erbjuda i 
gengäld – han var utmjölkad. Jag kan föreställa mig honom, hur 
han dag ut och dag in satt hemma och stirrade på sin jättelika 
byst av Pompejus, eller ensam åt middag under väggmålningen 
av Pompejus som Jupiter – ja, sannerligen, han hade ungefär lika 
stora möjligheter att bli konsul som jag. Men Cicero försökte 
avspisa honom så vänligt som möjligt och sade att även om han 
inte kunde gå i valförbund med honom skulle han åtminstone 
försöka göra någonting för honom i framtiden (självklart gjorde 
han inte det). I slutet av deras möte, just när Palicanus reste sig, 
bad Cicero – som var angelägen om att avsluta samtalet vänskap-
ligt – om sina hälsningar till hans dotter, den slampiga Pollia, som 
var gift med Gabinius.
 ”Nämn inte ens den där horan!” svarade Palicanus. ”Du har väl 
hört? Hela stan talar ju om det! Hon blir påsatt av Caesar dag ut 
och dag in!”
 Cicero försäkrade honom att han inte hade hört talas om det.
 ”Caesar”, sade Palicanus bittert. ”Det är en lömsk djävel! Vad 
säger du: är det anständigt att ligga med en kamrats fru när han 
är tusen mil bort och kämpar för sitt land?”
 ”Skamligt”, instämde Cicero. ”Å andra sidan”, anmärkte han till 
mig efter att Palicanus hade lämnat oss, ”om du ville göra något 
sådant, så skulle jag ha tyckt att det var det mest lägliga tillfället. 
Inte för att jag är något sanningsvittne i frågor som dessa.” Han 
skakade på huvudet. ”Men Caesar får en ju att tänka efter – om 
en man vill stjäla din fru, vad mer skulle han då inte kunna ta 
ifrån dig?”
 Än en gång var jag nära att berätta för honom vad jag hade 
fått se hemma hos Pompejus, men än en gång höll jag tand för 
tunga.



294

Det var en klar höstmorgon då Cicero tog ett tårögt farväl av 
Terentia, Tullia och lille Marcus och vi lämnade staden för att 
börja vår stora röstvärvarresa i norr. Quintus stannade som van-
ligt kvar för att ta tillvara broderns politiska intressen, medan 
Frugi anförtroddes det juridiska vardagsarbetet. Och för unge 
Caelius blev det här stunden då han slutligen lämnade Cicero 
och fl yttade in i Crassus hus för att fullfölja sin utbildning.
 Vi reste i tre fyrhjuliga vagnar dragna av mulor – en vagn för 
Cicero att sova i, en annan inredd till arbetsrum och en tredje full 
av packning och dokument; efter dessa rullade mindre vagnar 
för senatorns följe av skrivare, betjänter, åsnedrivare, kockar och 
vad vet jag, däribland ett antal grovhuggna livvakter. Vi lämnade 
Rom genom Fontinaliska porten, utan att någon vinkade av oss. 
På den tiden var kullarna norr om Rom fortfarande pinjeklädda, 
bortsett från höjden där Lucullus just höll på att färdigställa sitt 
beryktade palats. Den patriciske härföraren hade nu kommit till-
baka från Orienten men kunde inte vistas i själva Rom utan att 
behöva avstå från sitt militära imperium och med det rätten till 
en triumf. Därför satt han här ute med sitt krigsbyte omkring sig 
och väntade på att hans aristokratiska stallbröder skulle få röst-
övervikt i senaten för att förklara honom triumfator, men Pom-
pejus anhängare, bland dem Cicero, förhindrade det hela tiden. 
Men till och med Cicero tittade upp från sina brev länge nog för 
att hinna skönja den ofantliga byggnaden, vars tak bara nätt och 
jämnt syntes ovanför trädtopparna, och jag hoppades i smyg att vi 
skulle få en skymt av den store själv, men givetvis syntes han inte 
till någonstans. (För övrigt hade Quintus Metellus, ende överle-
vande av de tre bröderna Metellus, också nyligen återvänt, från 
Kreta, och även han satt och tryckte utanför Rom i väntan på en 
triumf, som den evigt avundsjuke Pompejus inte ville tillerkänna 
honom heller. Lucullus och Metellus bekymmer var en källa till 
ständig munterhet för Cicero: ”Hinderlopp för härförare”, kallade 
han det, ”alla försöker rida in i Rom genom Triumfporten!”) Vid 
Mulviabron rastade vi och Cicero kastade ned ett sista avskeds-
brev till Terentia. Så korsade vi Tiberns strida vatten och styrde 
norrut på Via Flaminia.
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 Vi hann mycket långt denna första dag, och strax före mörkrets 
inbrott nådde vi Oriculum, ungefär trettio mil norr om staden. 
Här togs vi emot av en medborgare i framskjuten ställning som 
hade lovat Cicero husrum, och följande morgon begav vi oss till 
stadens Forum för att börja arbeta. Hemligheten med en slag-
kraftig valrörelse ligger i hur väl medhjälparna har gjort grund-
arbetet, och här var Cicero lycklig nog att ha knutit till sig två 
professionella röstfi skare, Ranunculus och Filum, som brukade 
resa före kandidaten och se till att det alltid väntade en hyfsat 
stor skara väljare i varje stad när vi anlände dit. Det fanns inget 
på den italienska valkartan som inte dessa två galgfåglar kände 
till: vem av traktens förnämiteter som skulle bli stött ifall Cicero 
inte stannade och besökte honom; vilka som var de viktigaste 
stammarna och valkretsarna i varje område, och vilka som mest 
sannolikt skulle stödja honom; vilka frågor som sysselsatte med-
borgarna mest, och vilka vallöften de väntade sig som belöning 
för sina röster. De hade inga andra samtalsämnen än politik, och 
ändå satt Cicero uppe med dem långt in på natten och utbytte 
historier och uppgifter med dem, lika glatt som han skulle ha 
samtalat med en fi losof eller en lärd.
 Jag ska inte trötta er med alla enskildheter från resan, även 
ifall jag mindes dem. Milda gudar! Våra politiska insatser är ju 
egentligen inget annat än aska! Förr kände jag till namnet på varje 
konsul under de senaste hundra åren, liksom på de fl esta pretorer 
under de senaste fyrtio. Nu har de nästan helt bleknat bort ur 
minnet, utblåsta som ljusen kring Neapolisbukten vid midnatt. 
Föga förvånande att alla städer och folksamlingar under Ciceros 
valrörelser har smält samman till ett enda allmänt intryck av hän-
der som skakats, historier som åhörts, tråkmånsar som uthärdats, 
böneskrifter som mottagits, vitsar som dragits, löften som getts 
och bypampar som krusats och smickrats. Namnet Cicero var 
berömt vid denna tid, också utanför Rom, och folk kom i skaror 
för att se honom, särskilt i de större städerna med domstolar: 
de anföranden som han hade hållit i målet mot Verres – också 
dem som han inte hade hållit – hade skrivits av och spritts vitt 
och brett. Han var en hjälte både för de lägre skikten och för de 
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ärorika riddarna, som betraktade honom som ett värn mot aris-
tokratins rovgirighet och högfärd. Därför var det många fi na hem 
som vägrade öppna sina portar för honom, och ibland slängdes 
det inte bara glåpord efter oss, när vi kom i närheten av somliga 
patriciergods.
 Vi fortsatte på Via Flaminia och ägnade en dag vardera åt de 
tämligen folkrika städerna – Narnia, Carsulae, Mevania, Fulgi-
niae, Nuceria, Tadinae och Cales – innan vi till sist nådde Adria-
tiska havets kust, ungefär två veckor efter att vi hade lämnat 
Rom. Det var några år sedan jag hade sett havet, och när det 
glittrande blå strecket syntes ovanför vägdammet och busksnåren 
blev jag upphetsad som ett barn. Eftermiddagshimlen var moln-
fri och ljuv, en eftersläntrare till en fjärran sommar som för länge 
sedan brutit upp. Cicero fi ck en stundens ingivelse och befallde 
att vagntåget skulle göra halt så att vi allihop kunde vandra på 
stranden. Vilka märkliga saker som verkligen dröjer kvar i minnet: 
trots att jag nu inte kommer ihåg mycket av den allvarsdigra poli-
tiken minns jag ännu varje sekund av detta timslånga mellanspel 
– lukten av tång, smaken av saltskummet på läpparna, solvärmen 
på kinderna, klapperstenarnas rassel när vågorna bröts och suset 
när de drog ut igen, och så Ciceros skratt när han försökte visa 
hur Demosthenes påstods ha bättrat på sin talekonst genom att 
öva in sina anföranden med munnen full av småsten.
 Några dagar senare vek vi vid Ariminum in västerut på Via 
Aemilia, bort från havet, in i Hitre Gallien. Här kunde vi känna 
den annalkande vinterns kyla bita i skinnet. Apenninernas svart-
lila berg reste sig brant till vänster om oss, medan Podeltat till 
höger sträckte sig grått och fl ackt bort mot himlaranden. Det 
kändes märkligt: som om vi inte var annat än småkryp kravlande 
nere vid väggfoten i ett stort rum. 
 Den stora politiska frågan i Hitre Gallien vid den tiden var 
rösträtten. De som bodde söder om Po fi ck rösta, de som bodde 
norr om fl oden fi ck det inte. Folkets talesmän, anförda av Pom-
pejus och Caesar, var för ett utvidgande av medborgarrätten till 
andra sidan fl oden och ända bort till Alperna; aristokraterna, 
med Catulus i spetsen, upplevde det som ett ränkspel för att 



297

ytterligare urholka deras makt och de motsatte sig utvidgningen. 
Cicero förespråkade självklart att den skulle bli så stor som möj-
ligt, och det var den frågan han gick till val på.
 Man hade aldrig skådat någon konsulskandidat här uppe förut, 
och i varenda småstad skockades hundratals människor för att 
lyssna på honom. Cicero brukade tala från fl aket på en av vag-
narna, samma tal på varje ställe, så efter en tid kunde jag röra 
läpparna efter honom. Han avfärdade som löjeväckande åsikten 
att en man som bodde på ena sidan av ett vattendrag var romare 
och att hans nära släkting på andra sidan en barbar, fastän bägge 
talade latin. ”Rom är inte bara en fråga om geografi ”, brukade 
han hävda. ”Rom avgränsas inte av fl oder eller berg eller ens av 
hav; Rom är inte en fråga om blodsarv eller ras eller tro; Rom är 
en förebild. Rom är det främsta förkroppsligandet av frihet och 
rättvisa som människosläktet har åstadkommit på de tiotusen år 
som gått sedan våra förfäder kom ned från bergen och lärde sig 
leva i en gemenskap där lag och rätt härskade.” Så om hans åhö-
rare fi ck lov att rösta måste de vara säkra på att de använde sina 
röster till förmån för dem som inte fi ck rösta, för det var deras 
lilla del av det ordnade samhällsskicket, deras alldeles egna gåva, 
lika dyrbar som eldens hemlighet. Varje man borde se Rom en 
gång innan han dog. De borde bege sig dit nästa sommar, när det 
var lätt att resa, för att avge sin röst på Marsfältet, och om någon 
frågade dem varför de hade färdats så långt – ”Då kan ni säga att 
Marcus Tullius Cicero har skickat er!” Sedan hoppade han ned 
från fl aket, gick omkring i folkhopen, då de fortfarande klappade 
i händerna, och delade ut kikärtor ur en säck buren av en med-
hjälpare, medan jag såg till att hålla mig i hälarna på honom för 
att ta emot anvisningar från honom och skriva upp namn.
 Jag fi ck veta mycket om Cicero när han var ute på röstvärvning. 
Trots alla år tillsammans hade jag nog aldrig riktigt lärt känna 
honom, förrän jag fi ck se honom i någon av småstäderna söder om 
Po – Faventia kanske, eller Claterna – när senhöstens ljus började 
blekna och en kylig vind blåste från bergen, när lamporna tändes 
i de små salubodarna längs huvudgatan, och när traktens lantmän 
stod med uppåtvända ansikten och häpet beundrande stirrade på 
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den berömde senatorn som stod uppe på vagnen och med tre fi ng-
rar utsträckta pekade mot Roms härlighet. Då insåg jag att han, 
trots all sin förfi ning, fortfarande var en av dem – en man från 
en liten landsortsstad med en upphöjd dröm om republiken och 
dess betydelse för medborgaren – och att den drömmen brann 
desto starkare inom honom eftersom också han var utombys. 
 Under de följande två månaderna ägnade sig Cicero helt åt 
väljarna i Hitre Gallien, i synnerhet kring provinshuvudstaden 
Placentia, som ju ligger på Pos stränder och där hela familjer var 
plågsamt uppsplittrade av frågan om medborgarskap. Han fi ck 
stor hjälp i valrörelsen av landshövdingen Piso – märkligt nog den 
Piso som hade hotat Pompejus med samma öde som Romulus om 
han drev frågan om sitt överbefäl. Men Piso var en förnuftig karl 
och dessutom bedrev hans släkt handel på andra sidan Po. Så han 
var för en utvidgning av rösträtten och gav till och med Cicero 
ett särskilt uppdrag, som skulle ge honom möjlighet att resa mer 
obehindrat. Vi fi rade Saturnaliefesten insnöade i Pisos landshöv-
dingebostad, och jag märkte att han blev mer och mer förtjust 
över Ciceros kvickhet och belevade sätt, så att han en kväll efter 
mycket vin klappade honom på axeln och förklarade: ”Cicero, du 
är egentligen en bra karl. En bättre karl och en bättre fosterlands-
vän än jag har förstått. Och för min del skulle jag gärna se dig 
som konsul. Tråkigt bara att det aldrig kommer att bli så.”
 Cicero såg bestört ut. ”Varför är du så säker på det?”
 ”Därför att aristokraterna aldrig kommer att tillåta det, och de 
har för många röster i sin hand.”
 ”Jo, de har stort infl ytande”, medgav Cicero. ”Men Pompejus 
stöder mig.”
 Piso gapskrattade. ”Lycka till! Det är på andra sidan jorden 
som han styr och ställer, och förresten lägger han aldrig två strån 
i kors för någon annan än sig själv – har du inte märkt det? Vet du 
vem jag skulle se upp med ifall jag vore du?”
 ”Catilina?”
 ”Ja, honom också. Men den som verkligen borde oroa dig är 
Antonius Hybrida.”
 ”Men han är ju alldeles bakom!”
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 ”Cicero, du gör mig besviken. Sedan när har efterblivenhet 
varit ett hinder för att komma sig fram inom politiken? Lyssna på 
mig: det är kring Hybrida som aristokraterna kommer att samlas, 
och sedan får du och Catilina kämpa om den andra platsen – och 
räkna inte med att få hjälp av Pompejus.”
 Cicero log och låtsades oberörd, men Pisos anmärkningar hade 
uppenbarligen träffat rätt, och så snart nysnön töade bort skyn-
dade vi tillbaka till Rom så snabbt som möjligt.

Vi kom dit i mitten av januari, och till att börja med verkade allt 
väl. Cicero återupptog sin jäktade rundvandring mellan domsto-
larna, och hans inre krets började åter mötas en gång i veckan 
under överinseende av Quintus, som försäkrade honom att hans 
stöd hos väljarna var orubbat. Vi saknade unge Caelius, men hans 
frånvaro uppvägdes mer än väl av Atticus, Ciceros äldste och 
trognaste vän, som hade fl yttat tillbaka till Rom efter att ha bott 
i Grekland i drygt tjugo år.
 Jag måste berätta litet om Atticus, vars betydelse för Cice-
ros liv jag hittills bara antytt – den skulle verkligen bli ytterst 
stor. Han var redan rik när han nyligen hade ärvt ett vackert hus 
på Quirinalen samt tjugo miljoner i reda pengar av sin farbror, 
Quintus Caecilius, en av de mest avskydda och människohatande 
ockrarna i Rom. Det säger en hel del om Atticus att han var 
den ende som stod på någorlunda god fot med den vidrige gub-
ben ända tills denne dog. Somliga kanske kunde ha anat en viss 
inställsamhet, men sanningen var den att Atticus fi losofi  hade 
gjort det till en grundsats för honom att aldrig bli ovän med 
någon. Han var en hängiven lärjunge till Epikuros – ”njutning är 
A och O för ett lyckligt liv” – men jag måste hastigt tillägga att 
han inte var epikuré i den vanliga, missförstådda bemärkelsen, 
att han strävade efter ett fl ärdfullt liv i njutning, utan i den sanna 
bemärkelsen, att han strävade efter vad grekerna kallar ataraxia, 
frihet från ofrid. Följaktligen undvek han gräl och obehag av alla 
de slag (det behöver väl inte påpekas att han var ogift), och han 
ville inget annat än att fi losofera på dagarna och sitta till bords på 
kvällarna i bildade vänners lag. Han ansåg att hela mänskligheten 
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borde vilja detsamma, och han häpnade över att den inte gjorde 
det: han hade – vilket Cicero ibland påminde honom om – en 
benägenhet att glömma att inte alla hade ärvt en förmögenhet. 
Han tänkte aldrig ens ett ögonblick tanken att slå in på något så 
upprörande och farligt som den politiska banan, men samtidigt 
hade han som en försäkring mot framtida missöden ansträngt sig 
att odla varenda aristokrat som råkade besöka Aten – under två 
decennier blev det ganska många – genom att rita upp och skänka 
dem deras släktträd, vackert illustrerade av hans slavar. Han var 
också om sig och kring sig när det gällde pengar. Kort sagt, det 
kan aldrig på hela jordens rund ha funnits en så världslig män-
niska på jakt efter ovärldslighet som Titus Pomponius Atticus.
 Han var tre år äldre än Cicero, som i viss mån såg upp till honom, 
inte bara tack vare hans förmögenhet, utan också tack vare hans 
försänkningar, för fi nns det någon som helt obehindrat beviljas 
inträde i den fi na världen, så är det en rik och kvick ungkarl på 
några och fyrtio med äkta lust att utforska värdfolkets anor. Detta 
gjorde honom till en oskattbar källa för kunskap om politikens irr-
gångar, och det var genom Atticus som Cicero nu började inse vilket 
mäktigt motstånd hans kandidatur stod inför. Först hörde Atticus 
vid middagsbordet från sin väninna Servilia – halvsyster till Cato 
– att Antonius Hybrida nu med säkerhet skulle ställa upp i valet 
till konsul. Några veckor därefter kunde Atticus vidarebefordra en 
anmärkning från Hortensius (en annan bekantskap) vilken kunde 
uttydas som att Hybrida och Catilina tänkte gå som parhästar. Det 
var ett hårt slag, och fastän Cicero försökte ta lätt på saken – ”Ja, 
ja, ett dubbelt så stort mål är ju dubbelt så lätt att träffa!” – märkte 
jag att han var skakad, för han hade ingen att gå i par med, och i det 
rådande läget inga påtagliga utsikter att hitta någon.
 Men den riktigt dåliga nyheten kom strax efter senatens uppe-
håll på senvåren. Atticus skickade ett budskap att han omgående 
måste träffa bröderna Cicero, så när domstolarna hade avslutat 
dagens förhandlingar gick vi alla tre bort mot hans hus: den 
fulländade ungkarlslyan, byggd på ett klipputsprång intill Salus-
templet – inte så stor, men med en underbar utsikt över staden, 
särskilt från biblioteket, som Atticus hade gjort till husets vik-



301

tigaste rum. Runt väggarna stod byster av stora fi losofer, liksom 
många små bänkar med kuddar, för även om Atticus hade som 
regel att aldrig låna ut en bok var alla hans vänner välkomna att 
hälsa på och läsa eller till och med skriva av ur böckerna. Och 
det var här, under en byst föreställande Aristoteles, som vi den 
eftermiddagen fann Atticus halvliggande, klädd i vit, sid tunika 
som en grek, i färd med att läsa, om jag minns rätt, ur Kyriai 
doxai, Epikuros grundläggande läror.
 Han gick rakt på sak. ”Jag var på middag i går kväll på Palati-
nen, hos Metellus Celer och fru Clodia, och bland gästerna fanns 
vår tidigare konsul, ingen mindre högättad aristokrat än” – han 
blåste i ett låtsashorn – ”Publius Cornelius Lentulus Sura.”
 ”Milde himmel”, sade Cicero med ett leende, ”vilka kretsar du 
umgås i!”
 ”Visste du att Lentulus vill försöka komma tillbaka genom att 
kandidera till pretor i sommar?”
 ”Säger du det?” Cicero rynkade ögonbrynen och gnuggade sig i 
pannan. ”Han är ju förstås nära vän till Catilina. De går väl fram 
med förenade krafter. Märker du hur skaran av skurkar växer?”
 ”Ja, det har blivit en riktig politisk rörelse – han, Catilina och 
Hybrida, och jag fi ck intryck av att det var fl er ändå, men han 
ville inte ge mig namnen. Vid ett tillfälle tog han fram en papy-
rus med något siarord om att han skulle bli den tredje av släkten 
Cornelius som blev envåldshärskare över Rom.”
 ”Gamla Sjusovaren? Envåldshärskare? Du skrattade väl ut 
honom?”
 ”Inte alls”, svarade Atticus. ”Jag tog honom på fullaste allvar. 
Det borde du pröva någon gång, Cicero, i stället för att ständigt 
slänga ur dig någon av dina mördande kvickheter som bara täpper 
till munnen på varenda människa. Nej, jag uppmuntrade honom 
att dilla vidare, och han drack mer av Celers utsökta vin, och jag 
fi ck höra mer, och han drack mer, och så småningom lät han mig 
svära en tysthetsed och så berättade han sin stora hemlighet.”
 ”Och?” sade Cicero och lutade sig fram i stolen, för han visste 
att Atticus inte skulle ha kallat på oss utan att ha någonting vik-
tigt att säga.
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 ”Crassus stöder dem.”
 Tystnad.
 ”Röstar Crassus på dem?” frågade Cicero, vilket jag tror var 
första gången som jag hörde honom säga något riktigt dumt. Jag 
tillskriver det hans bestörtning.
 ”Nej, nej”, sade Atticus retligt. ”Han ger dem stöd. Du vet vad 
jag menar. Pengar. Enligt Lentulus köper han hela valet åt dem.”
 Cicero verkade tillfälligt ha tappat talförmågan. Efter ytterli-
gare en lång tystnad var det Quintus som upphov sin stämma: 
”Jag kan inte tro det. Lentulus måste ha tittat för djupt i bägaren 
om han skrävlade på det där löjliga viset. Varför skulle Crassus 
överhuvudtaget vilja se sådana där karlar vid makten?”
 ”För att reta gallfeber på mig”, sade Cicero, som hade återfått 
målföret.
 ”Struntprat!” utropade Quintus ilsket. (Varför var han så arg? 
Jag tror att han var rädd för att det var sant, och i så fall skulle han 
framstå som ett dumhuvud, särskilt med tanke på alla försäk-
ringar som han hade gett sin bror om att valet redan var vunnet.) 
”Rena rama struntpratet!” upprepade han, om än något mindre 
övertygat. ”Vi vet ju redan att Crassus lägger ned mycket på Cae-
sars framtid. Hur mycket skulle det kosta honom därutöver att 
köpa två konsulsvärdigheter och en som pretor? Då talar vi inte 
längre om bara en miljon, utan om fyra fem miljoner. Han avskyr 
dig, Marcus, det vet alla. Men avskyr han dig mycket mer än han 
älskar sina pengar? Det tvivlar jag på.”
 ”Nej”, sade Cicero bestämt, ”jag är rädd att du har fel, Quintus. 
Det här låter sant, och jag förebrår mig själv att jag inte insåg 
faran tidigare.” Nu hade han rest sig och gick av och an i rummet, 
som han alltid gjorde när han tänkte skarpt. ”Det började med 
Apollospelen som Hybrida gav … Crassus måste ha betalat för 
dem. Det var spelen som återuppväckte Hybrida från de politiskt 
döda. Och kan Catilina verkligen ha fått ihop pengarna till att 
muta domstolen bara genom att sälja några konstverk? För jag 
har varit hemma hos honom och det kan jag säga: den mannen 
är utblottad.” Han vände på klacken och såg åt höger och väns-
ter, med klara, oseende ögon som rörde sig lika snabbt som hans 
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tankar. ”Jag har alltid innerst inne vetat att det har varit något 
konstigt med det här valet. Jag har känt en osynlig kraft mot-
arbeta mig ända från början. Hybrida och Catilina! De krittren 
skulle aldrig ens ha ställt upp i vanliga val, ännu mindre ha varit 
huvudkandidater. De är bara redskap för någon annan.”
 ”Så det är Crassus vi kämpar mot?” sade Quintus, och det lät 
som om han äntligen erkände det.
 ”Ja. Eller är det egentligen Caesar, med Crassus pengar? Varje 
gång jag ser mig omkring tycker jag mig se en skymt av Caesars 
mantel, och sedan försvinner den. Han tror att han är slugare 
än alla andra, och det kanske han är. Men inte i det här fallet. 
Atticus” – Cicero hejdade sig framför honom och tog hans hand 
mellan bägge sina – ”min gamle vän. Jag kan inte tacka dig nog.”
 ”För vad då? Jag satt bara och lyssnade till en gammal tråkmåns 
och smorde munnen på honom med några klunkar vin. Det var 
inte mycket.”
 ”Tvärtom, att lyssna till gamla tråkmånsar kräver stor uthållig-
het, och den uthålligheten är politikens själva ryggrad. Det är av 
tråkmånsarna som man först får reda på saker och ting.” Cicero 
kramade tillgivet hans händer och vände sig sedan till sin bror. 
”Vi måste få fram bevis. Ranunculus och Filum kan snoka – det 
fi nns inte mycket som händer här i valtider som inte de bägge 
herrarna vet om.”
 Quintus instämde, och det var så skenfäktningarna i konsulsva-
len slutade och det verkliga kriget började.
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XVI

För att få reda på vad som var i görningen lät Cicero gillra en 
fälla. I stället för att bara förhöra sig om Crassus avsikter – vilket 
inte skulle ha lett någonvart, och dessutom ha avslöjat för fi ende-
sidan att han misstänkte något – kallade han till sig Ranunculus 
och Filum, sade åt dem att ge sig ut på gatorna och låta det bli 
känt att de företrädde en viss namnlös senator, som bekymrade 
sig för sina utsikter i de kommande konsulsvalen och var villig 
att betala femtio sestertier för varje röst till rätt väljarsamman-
slutning.
 Ranunculus var en puttefnasker, nästan vanskapt, med ett 
platt, runt ansikte ovanför en bräcklig kroppshydda, och han för-
tjänade verkligen sitt öknamn, ”Grodynglet”. Filum var en vand-
rande humlestör. Deras fäder och farfäder hade varit röstvärvare 
före dem. De visste vad det handlade om. De försvann ut på 
bakgatorna och krogarna, och efter ungefär en vecka berättade 
de för Cicero att något mycket märkligt höll på att ske. Alla de 
vanliga röstfi skarna vägrade samarbeta. ”Vilket betyder”, som 
Ranunculus uttryckte det med sin pipiga stämma, ”att antingen 
är Rom fullt av hederliga män, för första gången på trehundra år, 
eller också att varje röst som var till salu redan har blivit köpt.”
 ”Det måste fi nnas någon som antar ett högre bud”, envisades 
Cicero. ”Ta varvet igen och bjud hundra den här gången.”
 Så de begav sig ut igen och kom tillbaka efter ännu en vecka, 
med samma historia. Så stort var det ofantliga belopp som röstfi s-
karna redan skulle få, och så stor var deras rädsla för att stöta sig 
med sin mystiske uppdragsgivare, att inte en enda röst fanns att 
köpa och inte det vagaste rykte hördes om vem uppdragsgivaren 
kunde vara. Nu undrar ni säkert hur ett så stort företag kunde 
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hållas så hemligt, med tanke på alla tusentals röster som det 
gällde. Svaret är att det var mycket skickligt upplagt: kanske bara 
något tiotal mellanhänder, interpretes, som de kallades, kände till 
vem uppdragsgivaren var (tyvärr måste jag upplysa om att både 
Ranunculus och Filum tidigare hade verkat som interpretes). De 
hörde sig för hos ledarna för väljarsammanslutningarna och träf-
fade den första överenskommelsen – så och så mycket för till 
exempel femtio röster, eller femhundra, beroende på samman-
slutningens storlek. Eftersom ingen naturligtvis litade på någon i 
det här spelet, anförtroddes sedan pengarna åt en andra uppsätt-
ning mellanhänder, kallade sequestres, som förvarade pengarna för 
att kunna bekräfta. Och slutligen, när valet var hållet och det var 
dags att göra upp, fanns där en tredje omgång brottslingar, divi-
sores, som delade ut mutorna. Detta gjorde det synnerligen svårt 
att åstadkomma ett framgångsrikt åtal, för även om någon greps 
på bar gärning med att betala mutor, så kunde han sanningsenligt 
säga att han inte hade en aning om vem som ursprungligen hade 
beordrat utbetalningen av dem. Men Cicero vägrade fortfarande 
att fi nna sig i tigandet. ”Det handlar ju om folk som sysslar med 
bestickning”, skrek han, ”inte om någon gammal romersk riddar-
orden! Någonstans måste ni kunna hitta en karl som är beredd 
att förråda även en så farlig röstköpare som Crassus, ifall priset är 
högt nog för upplysningarna. Gå ut och hitta den karlen och ta 
reda på hur mycket han vill ha – eller måste jag göra allt själv?”
 Vid det här laget – vilket väl bör ha varit en bra bit in i juni, 
kanske en månad före valet – visste alla att något märkligt pågick. 
Det höll på att bli en av de mest minnesvärda och hårda valkam-
perna i mannaminne, med ett fält på inte mindre än sju konsuls-
kandidater, vilket betydde att det var många som trodde att de 
kunde bli valda det året. De tre tippade vinnarna var Catilina, 
Hybrida och Cicero. Sedan kom den högfärdige, ättikssure Galba 
och den djupt troende Cornifi cius. De bägge utsiktslösa var den 
fete tidigare pretorn Cassius Longinus, samt Gaius Licinius 
Sacerdos, som hade varit ståthållare på Sicilien redan före Ver-
res och som var minst tio år äldre än sina medtävlare. (Sacerdos 
var en av dessa tröttsamma män som ställer upp i val ”inte av 
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ärelystnad”, som de gärna påpekar, utan bara i syfte att ”väcka 
frågor” – ”Se alltid upp med dem som säger att de inte vill ha ett 
ämbete för sin egen skull”, sade Cicero, ”för de är de mest fåfänga 
av allesammans.”) Sittande konsul, Marcius Figulus, som märkte 
att röstfi skarna var mer än vanligt verksamma, uppmanades av 
fl era kandidater att lägga fram förslag i senaten om en ny lag mot 
valfusk – den som sedan skulle bli känd som lex Figula. Bestick-
ning var redan olaglig för kandidater; det nya lagförslaget gjorde 
det också brottsligt för en väljare att ta emot mutor.
 När yrkandet skulle behandlas i senaten lät konsuln först var 
och en av kandidaterna redogöra för sin åsikt. Sacerdos fi ck som 
den äldste yttra sig först, och han talade fromsint för lagen; jag såg 
hur Cicero skruvade på sig av obehag över hans fl oskler. Hybrida 
talade naturligtvis emot lagen, men på sitt vanliga trevande och 
intetsägande sätt – ingen hade kunnat tro att hans far en gång 
hade varit den mest anlitade sakföraren i hela Rom. Galba, som i 
alla händelser skulle förlora, utnyttjade möjligheten till att avsäga 
sig kandidaturen, genom att högstämt förklara att det inte innebar 
någon ära att delta i en så smutsig strid, som vanärade minnet av 
hans förfäder. Catilina talade av lättförståeliga skäl också mot lex 
Figula, och jag måste medge att han gjorde intryck. Fullständigt 
oberörd tornade han upp sig ovanför bänkarna omkring honom, 
och mot slutet av sitt anförande pekade han på Cicero och röt att 
de enda som kunde dra nytta av ännu en ny lag var alla lagkloka, 
något som framkallade det vanliga jublet från aristokraterna. 
Cicero var i ett utsatt läge, och när han reste sig undrade jag vad 
han skulle säga. Han ville uppenbarligen inte se lagförslaget falla, 
men han ville inte heller inför det viktigaste valet i sitt liv komma 
på kant med väljarsammanslutningarna, som självfallet betrak-
tade förslaget som ett angrepp på deras heder och ära. Hans svar 
var skickligt utformat.
 ”Rent allmänt välkomnar jag det här lagförslaget”, sade han. 
”Det skulle utgöra en börda bara för de skyldiga. En ärlig med-
borgare har inget att frukta från en lag mot bestickning, och den 
oärlige bör påminnas om att hans röst står för ett helgat förbund, 
inte ett tillgodohavande som kan inlösas en gång om året. Men 
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ett fel vidlåder förslaget: där fi nns en bristande jämvikt som 
måste rättas till. Menar vi verkligen att en fattig man som faller 
för en frestelse måste dömas hårdare än en rik man som med-
vetet utsätter honom för den? Jag hävdar det motsatta: om vi 
ska lagstifta mot den ene måste vi skärpa straffen för den andre. 
Med din tillåtelse, Figulus, vill jag därför föreslå ett tillägg till 
lagförslaget: Att varje medborgare som värvar, eller försöker värva, 
eller medverkar till att värva, röster från medborgare mot ersättning i 
pengar ska kunna dömas till tio års landsfl ykt.” Detta framkallade 
ett upphetsat och utdraget ”Ååå!” från alla håll och kanter.
 Jag kunde inte se Crassus ansikte från min plats, men Cicero 
försäkrade mig förtjust efteråt att han blev blodröd, för orden 
eller medverkar till att värva var riktade rätt mot honom, och 
det begrep alla. Konsuln godtog utan invändningar tillägget och 
frågade om någon medlem av senaten ville tala mot det. Men 
de fl esta var alltför bestörta för att göra något överhuvudtaget, 
och män som Crassus, de som hade mest att förlora, vågade inte 
avslöja sig inför alla genom att öppet gå emot. Följaktligen god-
kändes tillägget enhälligt, och fastän huset sedan befanns vara 
oenigt om själva lagförslaget gick det igenom med överlägset fl er-
tal. Figulus lämnade huset, föregången av sina liktorer, och alla 
senatorer vandrade ut i solen för att se honom gå upp på rostra och 
överräcka lagförslaget till utroparen för omedelbar första uppläs-
ning. Jag såg hur Hybrida tog ett steg mot Crassus, men Catilina 
grep honom i armen, och Crassus lämnade snabbt Forum för att 
slippa bli sedd tillsammans med sina kandidater. De sedvanliga 
tre marknadsdagarna måste nu förfl yta innan röstningen om lag-
förslaget kunde ske, vilket betydde att folket fi ck säga sitt alldeles 
före konsulsvalet.
 Cicero var belåten med sitt dagsverke: nu hade den möjlighe-
ten öppnat sig att om lex Figula godkändes, och om han förlorade 
valet på grund av bestickning, skulle han kunna väcka åtal inte 
bara mot Catilina och Hybrida, utan också mot sin ärkefi ende 
Crassus. Det var bara två år sedan som ett tidigare par konsuler 
hade avsatts på grund av oegentligheter i samband med valet. 
Men för att lyckas med det behövde han bevis, och trycket på 
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honom att få fram dem blev ännu hårdare. Han tillbringade nu 
varje vaken timme med att värva röster och vandrade omkring 
med en stor skara anhängare, men aldrig att han vid armbågen 
hade en nomenclator, som viskade fram namnen på väljarna han 
mötte: till skillnad från sina motståndare var Cicero mycket stolt 
över att kunna minnas tusentals namn, och vid de sällsynta till-
fällen då han mötte någon som han hade glömt kunde han alltid 
klara sig ur det med hjälp av ett eller annat konstgrepp.
 Jag beundrade honom stort vid den här tiden, för han måste 
ha vetat att han utkämpade en mycket ojämn kamp och att han 
mycket väl kunde förlora. Pisos förutsägelse angående Pompejus 
hade visat sig minst sagt riktig, och den store hade inte lyft ett 
fi nger för att hjälpa Cicero i valrörelsen. Han hade slagit sig ned 
i Amisus, på östra stranden av Svarta havet – ungefär så långt 
från Rom man kan komma – och där satt han som en annan ös-
terländsk självhärskare medan inte färre än tolv av landsändans 
småkonungar kröp för honom. Syrien hade intagits. Mithradates 
fl ydde vilt med sina härar. Pompejus hus på Esquilinen, som hade 
blivit utsmyckat med rammarna från femtio kapade piratskepp, 
kallades numera domus rostra och var en helgedom för hans 
beundrarskaror över hela Italien. Vad brydde sig Pompejus längre 
om de futtiga romerska medborgarnas futtiga strider? Ciceros 
brev till honom besvarades inte. Quintus rasade mot hans otack-
samhet, men Cicero betraktade det hela fi losofi skt. ”Om det är 
tacksamhet du vill ha, så skaffa dig hund.”

Tre dagar före konsulsvalet, dagen före röstningen om bestick-
ningslagen, skedde till slut ett genombrott. Ranunculus kom 
inrusande och ville träffa Cicero, med nyheten att han hade hit-
tat en röstvärvare som hette Gaius Salinator och påstod sig kunna 
sälja trehundra röster för hundratjugo sestertier styck. Han ägde 
en taverna i Subura som hette Bacchante, och det hade över-
enskommits att Ranunculus skulle uppsöka honom samma kväll, 
ge honom namnet på kandidaten som de mutade väljarna skulle 
rösta på, och samtidigt överräcka pengarna till en sequester som 
bägge litade på. När Cicero fi ck veta detta blev han högst upp-
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hetsad och ville obetingat följa Ranunculus till mötet, med en 
huva över sitt välkända ansikte. Quintus invände, eftersom han 
tyckte att det var för farligt, men Cicero envisades med att han 
själv behövde samla bevis, utan någon mellanhand. ”Jag tar med 
mig Ranunculus och Tiro som livvakter”, sade han (det var väl 
också ett skämt), ”men du kanske kan ordna så att några trogna 
meningsfränder sitter där i närheten och tar ett glas, ifall vi nu 
skulle behöva ett handtag.”
 Vid den här tiden var jag uppåt fyrtio år, och efter ett liv enbart 
ägnat åt skrivarbete var mina händer mjuka som en ung fl ickas. 
Om det blev bråk skulle Cicero, vars dagliga övningar hade gett 
honom präktiga muskler, behöva skydda mig. Hur som helst öpp-
nade jag skattkistan i hans arbetsrum och började räkna upp de 
silvermynt vi behövde. (Han hade gott om pengar till valrörelsen, 
tack vare gåvor från anhängare, och de pengarna använde han till 
att betala sådant som resan i Hitre Gallien: det handlade ju inte 
om mutor i egentlig bemärkelse, även om det uppenbarligen var 
en uppmuntran för givarna att veta att Cicero aldrig glömde ett 
namn.) I alla fall stoppade jag dessa silvermynt i ett penningbälte 
som jag fäste runt midjan, och med tunga steg – i ordets bägge 
bemärkelser – gick jag i skymningen ned till Subura med Cicero. 
Han gav ett märkligt intryck i sin tunika med huva, som han hade 
lånat av en av slavarna, för det var en mycket varm kväll. Men i 
fattigfolkets tätt packade slum är märkligt klädda människor en 
vanlig syn, och när folk såg en man med huvan långt neddragen 
över ansiktet tog de omvägar kring honom, kanske i fruktan för 
att han var spetälsk eller led av någon vanställande åkomma som 
skulle kunna smitta dem. Vi gick i hasorna på Ranunculus, som 
slingrade sig fram, alldeles som ett grodyngel, genom det virrvarr 
av smala, sjaskiga gränder som var hans naturliga hemvist, tills vi 
äntligen kom fram till ett gathörn där några karlar satt lutade mot 
väggen och skickade ett krus vin laget runt. Intill dörren, ovanför 
huvudet på dem, syntes en målning föreställande Bacchus med 
framskjutet underliv där han stod och kastade vatten, och kro-
gen luktade också som skylten antydde. Ranunculus steg in och 
ledde oss bakom disken och uppför en smal trätrappa till ett rum 
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med takbjälkar, där Salinator väntade tillsammans med en annan 
man, en sequester, vars namn jag aldrig fi ck höra.
 De var så angelägna att få se pengarna att de knappt lade märke 
till mannen med huvan bakom mig. Jag blev tvungen att lossa på 
bältet och visa dem en näve mynt, varpå sequestern plockade fram 
en liten våg och började väga silvret. Salinator, en plufsig karl 
med stripigt hår och kulmage, betraktade vägningen en stund 
och sade sedan till Ranunculus: ”Verkar bra. Nu ska du ge mig 
namnet på din uppdragsgivare.”
 ”Det är jag”, sade Cicero och kastade av sig huvan. Givetvis 
kände Salinator omedelbart igen honom och ryggade tillbaka så 
att han stötte till vågen och sequestern. Denne försökte räta upp 
sig, för att sedan förvandla sitt snubblande till en misslyckad rad 
bugningar och ett hastigt hopkommet anförande om vilken heder 
det var att få hjälpa senatorn i hans arbete och det ena med det 
andra, men Cicero täppte snabbt igen munnen på honom. ”Jag 
behöver ingen hjälp av sådana som du, ditt fä! Allt jag behöver är 
upplysningar.”
 Salinator hade just börjat gnälla att han ingenting visste, då 
sequestern plötsligt släppte vågen och störtade bort mot trappan. 
Han måste ha hunnit ungefär halvvägs ned innan han sprang in i 
Quintus stadiga gestalt. Quintus vände på honom, högg honom i 
kragen och tunikans bak och hystade tillbaka honom upp i rum-
met. Jag blev lättad när jag fi ck se ett par handfasta unga män, 
som ofta tjänstgjorde som medhjälpare åt Cicero, komma uppför 
trappan bakom Quintus. Vid åsynen av så många karlar, och ställd 
inför den mest berömda advokaten i Rom, började Salinator vika 
sig. Det som helt och hållet knäckte honom var att Cicero hotade 
att överlämna honom till Crassus för att han hade försökt sälja 
samma röster två gånger. Han fruktade Crassus hämnd mer än 
någonting annat, och jag kom att tänka på det uttryck om gamle 
Mångubben som Cicero hade fällt fl era år innan: ”den farligaste 
tjuren i hjorden”.
 ”Det är alltså Crassus som är din uppdragsgivare?” frågade 
Cicero. ”Tänk efter noga innan du nekar.”
 Det ryckte litet kring hakan på Salinator – det närmaste han 
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vågade komma en nickning. ”Och du skulle ordna trehundra rös-
ter åt Hybrida och Catilina i konsulsvalet?”
 Återigen en antydan till nickning. ”Åt dem”, svarade han, ”och 
åt de andra.”
 ”Andra? Menar du Lentulus Sura som pretor?”
 ”Ja. Han. Och de andra.”
 ”Du säger ’de andra’ hela tiden”, sade Cicero med rynkad panna. 
”Vilka är ’de andra’?”
 ”Håll käften då!” röt sequestern, men Quintus gav honom en 
spark i magen och han stönade till och rullade runt. 
 ”Bry dig inte om honom”, sade Cicero vänligt. ”Han är gemen 
av sig. Jag känner till de där. Du kan berätta för mig.” Han lade 
uppmuntrande handen på röstfi skarens arm. ”De andra?”
 ”Cosconius”, sade Salinator och kastade en orolig blick på man-
nen som låg och vred sig på golvet. Sedan drog han efter andan 
och hasplade nästan viskande ur sig: ”Pomptinus. Balbus. Caeci-
lius. Labienus. Faberius. Gutta. Bulbus. Calidius. Tudicius. Val-
gius. Och Rullus.”
 För varje nytt namn såg Cicero alltmer häpen ut. ”Var det alla?” 
frågade han när Salinator tystnade. ”Är du säker på att du inte har 
glömt någon ytterligare medlem av senaten?” Han tittade bort 
mot Quintus, som såg lika förbluffad ut.
 ”Det blir inte bara två kandidater till konsulsvärdigheten”, sade 
Quintus. ”Det blir tre till pretor och tio till tribun. Crassus försö-
ker köpa styret över hela Rom!”
 Cicero var inte den som gärna ville visa sig förvånad, men 
inte ens han kunde dölja det den kvällen. ”Det är ju fullkomligt 
befängt”, sade han. ”Hur mycket kostar rösterna styck?”
 ”Femhundra för konsul”, svarade Salinator, som om han sålde gri-
sar på marknadstorget. ”Tvåhundra för pretor. Hundra för tribun.”
 ”Du säger alltså”, sade Cicero, som räknade i huvudet med ryn-
kade ögonbryn, ”att Crassus är villig att betala trekvarts miljon 
bara för de trehundra rösterna i din sammanslutning?”
 Salinator nickade, den här gången kraftfullare, till och med 
glatt, och inte utan yrkesstolthet. ”Det har varit det mest sju-
dundrande röstfi sket på år och dag.”
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 Cicero vände sig till Ranunculus, som hade hållit vakt vid fönst-
ret ifall det skulle hända något nere på gatan. ”Hur många röster 
tror du att Crassus kan ha köpt sammanlagt till det priset?”
 ”För att vara säker på segern?” svarade Ranunculus. Han 
begrundade frågan omsorgsfullt. ”Så där sju åtta tusen.”
 ”Åttatusen? ” upprepade Cicero. ”Åttatusen skulle kosta honom 
tjugo miljoner. Har ni hört på maken? Och ändå kommer han ju 
inte ens själv att inneha något ämbete, utan i stället ha fyllt alla 
myndigheter med nollor som Hybrida och Lentulus Sura.” Han 
vände sig mot Salinator igen.
 ”Nämnde han för dig varför han gav sig in på ett så omfattande 
företag?”
 ”Nej, senatorn. Crassus är inte den som gärna svarar på frå-
gor.”
 Quintus svor till. ”Men nu kommer han fan i mig att få svara 
på frågor”, sade han, och för att lätta på trycket inombords satte 
han ytterligare en spark i magen på sequestern, som var på väg 
upp på benen, så att denne dunsade i golvet igen med ett ljudligt 
stönande.

Quintus var helt inställd på att bulta fram varje gnutta upplys-
ningar ur de bägge olycksaliga röstfi skarna, och sedan antingen 
dra iväg med dem hem till Crassus och kräva att denne slutade 
med sina ränksmiderier, eller också släpa dem inför senaten, låta 
läsa upp deras bekännelser och kräva att valet senarelades. Men 
Cicero tänkte kallt. Med oberörd uppsyn tackade han Salinator 
för hans uppriktighet, sade åt Quintus att ta ett glas vin och 
lugna ned sig och befallde mig att samla ihop våra silvermynt. 
När vi hade kommit hem satt han i sitt arbetsrum och kastade sin 
lilla övningsboll av läder från ena handen till den andra, medan 
Quintus skällde på honom, sade att han var en dumskalle som 
hade släppt de båda röstfi skarna och att de nu säkert skulle varna 
Crassus eller fl y från Rom.
 ”Ingetdera”, svarade Cicero. ”Att gå till Crassus och berätta vad 
som har hänt vore att skriva under sin egen dödsdom. Crassus 
skulle inte låta så avslöjande vittnen få leva, och det vet de. Att fl y 
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skulle betyda detsamma, det skulle bara ta längre tid för honom 
att spåra upp dem.” Fram och tillbaka, fram och tillbaka for bol-
len. ”Dessutom har inget brott begåtts. Mutbrott är tillräckligt 
svårt att bevisa som det är – och omöjligt när inte en enda röst 
har avgetts. Crassus och senaten skulle bara skratta ut oss. Nej, 
det bästa är att låta dem hållas, för då vet vi åtminstone var vi ska 
hitta dem igen och sedan kunna stämma dem inför rätta om vi 
förlorar valet.” Han kastade upp bollen högre i luften och fångade 
den i en svepande rörelse. ”Men en sak hade du rätt i, Quintus.”
 ”Det menar du inte?” sade Quintus bittert. ”Snällt av dig av 
säga så.”
 ”Crassus röstfi ske har inget med hans fi endskap till mig att 
göra. Han skulle inte lägga ut tjugo miljoner bara för att grusa 
mina förhoppningar. Han skulle bara lägga ut tjugo miljoner om 
han kunde räkna med ofantliga vinster. Vad kan det handla om? 
Jag måste erkänna att jag inte vet.” Han stirrade in i väggen en 
stund. ”Tiro … du har alltid kommit väl överens med unge Caeli-
us Rufus, inte sant?”
 Jag mindes de försummade arbetsuppgifterna som jag hade 
varit tvungen att fullgöra åt Caelius, mina lögner för att låta 
honom slippa svårigheter, den dag då han stal mina besparingar 
och övertalade mig att inte berätta det för Cicero. ”Ganska väl”, 
svarade jag försiktigt.
 ”Tala med honom i morgon bitti. Ta det varligt. Se om du kan 
få fram några ledtrådar om vad Crassus håller på med. Han bor 
ju under samma tak. Något måste han veta.”
 Jag låg vaken långt in på natten och begrundade allt detta, och 
jag kände mig mer och mer bekymrad inför framtiden. Cicero sov 
inte mycket heller. Jag hörde hur han vankade omkring på över-
våningen. Hans anspänning var så stark att den nästan verkade 
tränga ned genom trossbotten, och när sömnen slutligen kom var 
den orolig och full av förebud om olycka.
 Nästa morgon lät jag Laurea ta hand om alla Ciceros angelägna 
besökare och vandrade bort mot Crassus hus. Om himlen är 
molnfri och julihettan tryckande redan innan solen har gått upp, 
viskar jag än i dag till mig själv: ”Valväder!” och än en gång kän-
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ner jag det välbekanta hugget i maggropen. Ljudet av hammare 
och sågar steg från Forum där timmermännen höll på att bygga 
färdigt gångarna och stängslen runt Castortemplet, för detta var 
dagen då folket skulle rösta om mutlagen. Jag tog genvägen bakom 
templet och stannade till för att dricka en mun ljummet vatten 
ur Juturnas springbrunn. Jag hade ingen aning om vad jag skulle 
säga till Caelius. Jag är sannerligen en usel lögnare – det har jag 
alltid varit – och jag insåg att jag skulle ha rådfrågat Cicero, men 
det var för sent nu. Jag gick uppför Palatinen, och när jag kom 
fram till Crassus hus sade jag åt portvakten att jag hade ett ange-
läget budskap till Caelius Rufus. Han erbjöd mig att vänta inom-
hus, men jag tackade nej. Medan han gick och hämtade ynglingen 
korsade jag gatan och försökte göra mig så osynlig som möjligt. 
 Crassus hus uppvisade, liksom han själv, en mycket anspråkslös 
utsida mot omvärlden, men jag hade fått höra att den var bedräglig 
och att huset sträckte sig långt in. Porten var svart, låg och smal, 
men kraftig, med två små gallerförsedda fönster på ömse sidor. 
Murgröna klängde över fl agnande, ljust ockra murar. Tegeltaket 
var också gammalt; pannorna som sköt ut över gatan var svarta 
och spruckna i kanterna som en trasig tandrad. Det kunde ha till-
hört en sorglös penningfurste, eller en jordägare på obestånd som 
hade låtit sitt stadshus förfalla. Jag antar att det var så Crassus 
ville visa att han var så sagolikt rik att han inte behövde visa upp 
en fl ott utsida, men på en rikemansgata som den här underströk 
det bara hans välstånd, och det låg något nästan smaklöst i denna 
medvetna brist på smaklöshet. Den mörka lilla porten öppnades 
och stängdes hela tiden efter besökare som skyndade in och ut, 
vilket visade vilken livlig verksamhet som pågick där inne: jag 
kom att tänka på ett surrande getingbo, som man bara ser som 
ett litet hål i väggens murverk. Ingen av männen som kom och 
gick kände jag igen, förrän Julius Caesar steg ut på gatan. Han 
såg mig inte, utan vandrade raka vägen mot Forum, åtföljd av en 
skrivarslav som bar på ett dokumentskrin. Kort därpå öppnades 
dörren igen och Caelius visade sig. Han stannade upp på tröskeln, 
skuggade med handen för ögonen och kisade över gatan mot mig. 
Jag såg genast att han som vanligt hade varit ute hela natten och 
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inte var glad åt att ha blivit väckt. Tjock skäggstubb täckte hans 
välformade haka, och han lät oupphörligt tungan fara ut, svalde 
och ryckte till, som om dess smak var för hemsk för att hålla den 
kvar inne i munnen. Han gick med prövande steg bort mot mig, 
och när han frågade mig vad i alla gudars namn jag ville for det ur 
mig att jag behövde låna litet pengar.
 Han plirade misstroget mot mig. ”Till vad då?”
 ”Jag har träffat en fl icka”, svarade jag hjälplöst, helt enkelt där-
för att han brukade säga sådant till mig när han ville ha pengar, 
och jag var inte klipsk nog att hitta på något bättre. Jag försökte 
styra bort honom ett litet stycke på gatan, eftersom jag var orolig 
för att Crassus skulle kunna komma ut och se oss tillsammans. 
Men han skakade mig av sig och stod där och svajade i rännste-
nen. 
 ”En fl icka?” upprepade han misstroget. ”Du?” Och så började 
han skratta, men det smärtade tydligen i huvudet, så han tyst-
nade och satte försiktigt fi ngrarna mot tinningarna. ”Om jag hade 
några pengar skulle jag gärna ge dem till dig – utan återbetalning, 
enbart för nöjet att få se dig ihop med någon annan människa 
än Cicero. Men det kan ju aldrig hända. Du är inte mannen som 
går ut med fl ickor. Stackars Tiro – du är inte någon man överhu-
vudtaget, vad jag kan se.” Han granskade mig på nära håll. Jag 
kunde känna den heta stanken av gammalt vin i hans andedräkt 
och kunde inte låta bli att rycka till, vilket han felaktigt uppfat-
tade som att jag erkände mig skyldig. ”Du ljuger”, sade han, och 
så bredde ett fl in sakta ut sig över det skäggstubbiga ansiktet. 
”Cicero har skickat hit dig för att luska ut någonting.”
 Jag bad honom att vi skulle dra oss bort från huset, och den 
här gången gjorde han mig till viljes. Men att förfl ytta sig bekom 
honom uppenbarligen illa. Han stannade upp igen, blev likblek 
och satte upp ett varnande fi nger. Så blev ögonen utstående, stru-
pen bågnade, han stönade oroväckande, och ut for en så kraftig 
spya att det påminde om en piga som tömmer en hink genom ett 
fönster på övervåningen ut på gatan. (Ursäkta att jag går in på 
det så här noga, men hela skådespelet återkom nyss till mig efter 
att ha varit borta i sextio år, och jag kan inte annat än skratta åt 
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minnet.) Hur som helst, det tycktes ha renat honom: kinderna 
fi ck färg igen och han verkade avsevärt gladare. Han frågade vad 
det var som Cicero ville veta.
 ”Vad tror du?” svarade jag, aningen otåligt.
 ”Jag önskar att jag kunde hjälpa dig”, sade han och torkade sig 
om munnen med baksidan av handen. ”Du vet att jag skulle göra 
det om jag kunde. Det är inte på långa vägar lika trevligt att bo 
hos Crassus som det var hos Cicero. Gamle Mångubben är en 
riktig skithög – till och med värre än far sin. Han vill att jag ska 
hålla på och lära mig bokföring hela dagarna, och något tråkigare 
har aldrig funnits på hela jorden, utom handelsrätt, som var förra 
månadens pina. Och vad gäller politik – som faktiskt roar mig – 
så är han noga med att hålla mig helt borta från den sidan av saker 
och ting.”
 Jag försökte ställa ytterligare några frågor till honom, bland 
annat om Caesars besök nu på morgonen, men det märktes snart 
att han faktiskt inte kände till något om Crassus förehavanden. 
(Han kan ju ha ljugit, men med tanke på hans vanliga lösmynthet 
tvivlar jag på det.) När jag i alla fall hade tackat honom och vände 
mig om för att gå grep han mig om armbågen. ”Cicero måste 
verkligen vara ur jämvikt”, sade han med ett för honom ovanligt 
allvar, ”om han vill be mig om hjälp. Hälsa att jag tycker det är 
tråkigt. Han är värd en hel uppsättning Crassusar och min far 
tillsammans.”

Jag väntade mig inte att få se Caelius igen på ett tag och tänkte 
inte mer på honom under resten av dagen, som helt ägnades åt 
röstningen om mutlagen. Cicero var fl itigt verksam bland stam-
marna på Forum, gick från den ena till den andra med sitt följe 
och framhöll förtjänsterna med Figulus lagförslag. Det gladde 
honom särskilt att under stamtecknet med namnet VETURIA 
återfi nna fl era hundra medborgare från Hitre Gallien, som hade 
lystrat till hans valtal och slutit upp för att rösta för första gången 
i livet. Han talade med dem en lång stund om vikten av att kros-
sa mutkulturen, och när han vände sig om för att gå glimmade 
tårarna i hans ansikte. ”Arma människor”, muttrade han, ”att ha 
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kommit så långt bara för att bli spottade i ansiktet av Crassus och 
hans pengar. Men om vi får igenom den här lagen kanske vi ändå 
har ett vapen mot den skurken.”
 Mitt intryck var att hans arbete hade varit framgångsrikt, och 
att lex Figula skulle antas i omröstningen, för folkets fl ertal lät 
sig inte mutas. Men bara för att ett lagförslag är hederligt är det 
inte säkert att det antas – snarare tvärtom, enligt min erfarenhet. 
Tidigt på eftermiddagen kom folkets tribun Mucius Orestinus 
– ni kanske minns att han tidigare hade åtalats för rån och för-
svarats av Cicero – upp på rostra och tog avstånd från förslaget så 
som varande ett aristokraternas angrepp på folkets stora massa. 
Han pekade faktiskt ut Cicero som en man som var ”olämplig för 
konsulsvärdigheten” – så föll hans ord – en man som framställde 
sig som en folkets vän, men aldrig gjorde något för folket om det 
inte främjade hans egna själviska intressen. Det fi ck ena hälften 
av åhörarskaran att bua och hånskrika medan den andra hälften 
– förmodligen de som brukade sälja sina röster och ville fortsätta 
med det – skränade bifall.
 Det blev för mycket för Cicero. Han hade ju när allt kom 
omkring så sent som året före fått Mucius frikänd, och om en 
så tjusig råtta som denne nu höll på att lämna hans sjunkande 
skepp måste det sannerligen redan vara halvvägs nere mot bot-
ten. Han trängde sig fram till tempeltrappan, röd i ansiktet av 
värme och vrede, och fordrade att få svara. ”Vem betalar dig för 
din röst, Mucius?” skrek han, men Mucius låtsades inte höra. Folk 
runt omkring oss pekade nu på Cicero, knuffade fram honom och 
ropade åt tribunen att ge honom ordet, men det var uppenbarligen 
det sista Mucius önskade. Inte heller ville han ha en omröstning 
om ett lagförslag som han kanske kunde förlora. Med höjd arm 
förkunnade han högtidligen att han lade in sitt veto mot lagen, 
och i vild oordning, i fullt slagsmål mellan motståndarsidorna, 
föll lex Figula. Figulus förklarade omedelbart att han skulle sam-
mankalla senaten nästa dag för att ta upp vad som borde göras. 
 Det var en bitter stund för Cicero, och när vi till sist kom fram 
till hans hus och han kunde stänga porten mot anhängarskaran 
ute på gatan trodde jag att han skulle bryta ihop igen, som kväl-
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len före valet till ediler. För en gångs skull var han för trött för 
att leka med Tullia. Och inte heller när Terentia kom ned med 
lille Marcus och visade Cicero att lillen hade lärt sig att ta ett par 
tre steg utan hjälp hivade han upp honom och kastade honom i 
luften, hans vanliga hälsning, utan klappade honom bara frånva-
rande på kinden och nöp honom i örat och fortsatte sedan bort 
mot arbetsrummet – bara för att tvärstanna på tröskeln, för vem 
satt vid hans skrivbord om inte Caelius Rufus?
 Laurea, som väntade alldeles innanför dörren, ursäktade sig 
inför Cicero och förklarade att han skulle ha sagt åt Caelius att 
vänta i tablinum som alla andra, men att pojken hade envisats 
med att hans ärende var så förtroligt att han inte kunde bli sedd 
av andra.
 ”Det gör ingenting, Laurea. Jag gläder mig alltid åt att få träffa 
unge Caelius. Även om jag är rädd att du kommer att tycka att 
jag är tråkigt sällskap efter en lång och motig dag”, sade han och 
skakade hand med Caelius.
 ”Men då kanske jag har precis den nyhet som kan pigga upp 
dig”, sade Caelius med ett brett leende.
 ”Har Crassus dött?”
 ”Tvärtom”, skrattade Caelius, ”han lever i högönsklig välmåga, 
och han förbereder en stor sammankomst i kväll inför sin valse-
ger.”
 ”Jaså minsann?” sade Cicero, och jag märkte att han omedelbart 
livades upp en smula av litet skvaller, som en slokande blomma 
efter en regnskur. ”Och vilka kommer?”
 ”Catilina. Hybrida. Caesar. Jag vet inte riktigt vilka fl er. Men 
de höll på att ställa upp stolarna när jag gick. Allt det här har jag 
hört av en av Crassus skrivarslavar, som gick omkring på stan 
med kallelser medan senaten satt i möte.”
 ”Jaså, jaha”, mumlade Cicero. ”Jag skulle ge mycket för att få 
sätta örat till nyckelhålet där!”
 ”Men det kan du”, svarade Caelius. ”Sammankomsten ska vara 
i rummet där Crassus har alla sina viktiga möten. Ofta – fastän 
inte i kväll, enligt min sagesman – vill han ha en skrivarslav till 
hands för att få det som sägs nedtecknat, men utan att någon 
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annan vet om det. Därför har han låtit inreda ett litet gömsle, 
bara ett enkelt bås för avlyssning bakom ett förhänge. Han visade 
det för mig när han lärde mig förhandlingsteknik.”
 ”Du menar att Crassus tjuvlyssnar på sig själv?” frågade Cicero 
förbryllad. ”Vad för slags statsman gör sådant?”
 ” ’Det ges många förhastade löften av män som tror att det inte 
fi nns några vittnen’ – det var vad han sade till mig.”
  ”Så du tror att du skulle kunna gömma dig där inne och sedan 
berätta vad som har sagts?”
 ”Inte jag”, fnös Caelius. ”Jag är inte någon skrivarslav. Jag tänk-
te på Tiro här”, sade han och klappade mig på axeln, ”och hans 
makalösa snabbskrift.”

Jag skulle gärna skryta med att jag genast ställde upp frivilligt på 
detta självmordsuppdrag. Men det skulle vara osanning. Tvärt-
om, jag uppbådade alla slags invändningar. Hur skulle jag kunna 
ta mig in i Crassus hus oupptäckt? Hur skulle jag ta mig ut? Hur 
skulle jag kunna skilja mellan talarna i virrvarret av röster om jag 
satt dold bakom ett förhänge? Men Caelius hade svar på alla frå-
gor. Men det viktigaste för mig var att jag var rädd. ”Och om jag 
blir ertappad”, invände jag inför Cicero, och här kom jag till själva 
kärnan av det som skrämde mig, ”och hamnar på pinobänken? 
Jag kan inte påstå att jag är så tapper att jag inte skulle förråda 
dig.”
 ”Cicero kan helt enkelt förneka att han överhuvudtaget visste 
något om vad du sysslade med”, sade Caelius, vilket knappast var 
till stor hjälp för mig, tänkte jag. ”Dessutom vet ju alla att bevis 
som har kommit fram på pinobänken är otillförlitliga.”
 ”Jag börjar bli knäsvag”, skämtade jag ömkligt.
 ”Ta dig samman, Tiro”, sade Cicero, som blev mer och mer 
upphetsad ju mer han hörde. ”Det skulle inte bli någon pinobänk 
och inte någon rättegång. Det skulle jag se till. Om du blev upp-
täckt skulle jag förhandla fram att du blev frisläppt, och jag skulle 
betala vad som helst för att se till att du inte kom till skada.” Han 
fattade mina händer mellan sina i sitt ärliga grepp och såg mig 
djupt i ögonen. ”Du är mer en andre bror till mig än min slav, och 
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det har du varit ända sedan vi läste fi losofi  tillsammans i Aten 
för så länge sedan – minns du den tiden? Jag borde redan ha tagit 
upp din frigivning med dig, men det verkar som om det alltid 
har dykt upp någon ny kris som har upptagit mig. Så nu säger jag 
dig, och jag tar Caelius här till mitt vittne, att jag tänker ge dig 
friheten – ja, och dessutom det enkla lantliv som du så länge har 
önskat dig så hett. Och jag ser för mig den dag då jag ska rida från 
mitt gods bort till din lilla gård och sitta i din trädgård, och när 
vi ser solen gå ned över någon fjärran dammhöljd olivlund eller 
vingård ska vi tala om allt stort som vi har upplevt tillsammans.” 
Han släppte mina händer och den lantliga synen skälvde ännu 
ett ögonblick i den varma skymningsluften innan den bleknade 
bort. Men så tillade han nytert: ”Det här erbjudandet är inte på 
något sätt beroende av att du åtar dig det här uppdraget – det vill 
jag göra klart. Du har redan förtjänat det många gånger om. Jag 
skulle aldrig befalla dig att utsätta dig för fara. Du vet hur svårt 
mitt läge är just nu. Du måste göra det du tycker är bäst.”
 Det var nästan ordagrant så han uttryckte sig – hur skulle jag 
kunna glömma det?
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XVII

Mötet var utsatt till kvällningen, vilket betydde att det inte fanns 
någon tid att förlora. Medan solen sjönk bortom Esquilinens krön 
och jag vandrade uppför Palatinen för andra gången den dagen 
hade jag en oroande föraning av att vara på väg in i en fälla. För 
hur skulle jag, eller Cicero för den delen, kunna vara säker på att 
Caelius nu inte hade skänkt Crassus sin tro och loven? Och var 
förresten inte ”tro och loven” ett orimligt uttryck att använda 
beträffande min nöjeslystne unge vän och allt det som för en 
kort stund förmådde fånga hans uppmärksamhet? Men det fanns 
inget att göra åt den saken nu. Caelius var redan på väg att leda 
mig bort genom en smal liten gränd mot baksidan av Crassus hus. 
Han drog undan en tät förlåt av hängande murgröna och blottade 
en liten järnbeslagen dörr, som såg ut att ha rostat igen för länge 
sedan. Men efter en kraftig stöt med axeln svängde den ljudlöst 
upp och vi hoppade ned i ett tomt förrådsutrymme.
 Liksom Catilinas hus var även detta mycket gammalt och hade 
byggts till genom seklen, så jag tappade snabbt bort mig i de vind-
lande gångarna. Crassus var känd för att äga så många hantverks-
skickliga slavar – han hyrde ut dem, som en arbetsförmedlare 
– och när nu så många arbetade och myllrade omkring där nere 
verkade det som om vi omöjligt skulle kunna ta oss fram utan 
att upptäckas. Men om Caelius hade utvecklat någon färdighet 
under sina år som student i Rom, så var det att ta sig in och ut på 
otillåtna vägar. Vi sneddade över en innergård, stack oss undan i 
ett förrum när en tjänstefl icka gick förbi, och kom sedan in i ett 
stort, tomt rum, där det hängde vackra mattor från Babylon och 
Korinth på väggarna. Mitt i rummet hade ett tjugotal förgyllda 
stolar ställts upp i en halvcirkel, och åtskilliga lampor och ljus-
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stakar stod tända överallt. Caelius tog snabbt en av lamporna, 
gick genom rummet och lyfte upp kanten på en tung yllematta 
föreställande Diana som fällde en hjorttjur med sitt spjut. Bakom 
förhänget fanns en fördjupning, sådan som en bildstod kan tänkas 
stå i, nätt och jämnt hög och djup nog att rymma en människa, 
med en liten lamphylla högst upp. Jag smet raskt in, för jag hörde 
högljudda mansröster närma sig. Caelius lade ett fi nger över läp-
parna, blinkade åt mig och hängde omsorgsfullt mattan tillrätta. 
Hans snabba fotsteg dog bort och jag var ensam.
 Först var jag blind, men undan för undan vande jag mig vid 
det svaga ljuset från en oljelampa alldeles bakom ena axeln. När 
jag satte ögat till förhänget märkte jag att det fanns små kikhål 
upptagna i det tjocka tyget så att jag kunde överblicka hela rum-
met. Jag hörde fl er fotsteg, och sedan skymdes plötsligt sikten av 
en rynkig skär fl intskalle, och Crassus stämma genljöd med full 
kraft i öronen på mig – så starkt att jag nästan ramlade framstupa 
av häpnad – och bjöd vänligt gästerna att följa honom. Han fl yt-
tade på sig, och skuggorna av andra män fl öt förbi när de började 
inta sina platser: den lealöse Catilina; Hybrida med sitt suputan-
sikte; Caesar, slätrakad och sprättig; den oklanderlige Lentulus 
Sura; Mucius, eftermiddagens hjälte, och ett par ökända röst-
fi skare – det var de männen jag kände igen, och de var där med 
andra senatorer som kandiderade till tribuner. Alla verkade vara 
vid bästa lynne och skämtade friskt med varandra – Crassus fi ck 
lov att klappa i händerna för att få dem att lystra.
 ”Mina herrar”, sade han, där han stod inför dem med mig 
bakom ryggen, ”tack för att ni är här. Vi har mycket att ta upp 
och inte så lång tid på oss. Först på dagordningen står Egypten. 
Caesar?”
 Crassus satte sig ned, och Caesar reste sig. Han strök tillbaka 
ett hårstrå som hade hamnat fel och lade det på rätt plats bakom 
örat med pekfi ngret. Mycket försiktigt, så att det inte skulle 
höras ett ljud, vek jag upp mitt anteckningshäfte och tog fram 
min stylus, och medan Caesar upphov sin omisskänneligt sträva 
stämma, började jag skriva.
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Den är – om ni här ursäktar mig en viss brist på anspråkslös-
het – ett högst undersamt påfund, min snabbskrift. Även om jag 
erkänner att Xenofon hade något liknande, outvecklat, nära fyra 
sekel före mig, var hans skrift mer ett slags självhjälp för skri-
vande än verklig snabbskrift, och dessutom passade den bara för 
grekiska, medan min skrift kan förtäta hela latinet med dess stora 
ordförråd och invecklade uppbyggnad till fyratusen tecken. Och 
dessutom på ett sådant sätt att den kan läras ut till vilken villig 
lärjunge som helst – det är inget orimligt antagande att till och 
med en kvinna skulle kunna lära sig den.
 Som de som behärskar snabbskriften vet är få saker så för-
ödande som darrande fi ngrar. Oron gör dem lika fl inka som luka-
niska korvar, och jag hade varit rädd för att min oro den kväl-
len skulle hindra mig från snabbskrivning. Men när jag väl hade 
börjat fann jag arbetet förunderligt lugnande. Jag hade inte tid 
att stanna upp och begrunda det jag skrev. Jag hörde orden – 
Egypten, nybyggare, allmän egendom, befullmäktigade – utan 
att ens avlägset begripa vad det handlade om; mitt syfte var bara 
att hinna nedteckna dem samtidigt som de utsades. Faktiskt var 
det största hindret hettan: det trånga utrymmet var som en ugn, 
svetten rann i svidande strömmar ned i ögonen på mig och hän-
derna var så hala att stylusen ville glida ur dem. Bara ibland, då 
jag var tvungen att luta mig fram och trycka ögat mot tyget för 
att fastställa vem som talade, insåg jag vilket väldigt vågspel jag 
hade gett mig in på. Det ingav mig en känsla av skrämmande 
sårbarhet, som förstärktes av att de deltagande ofta tycktes stirra 
rakt mot mig. I synnerhet Catilina föreföll förhäxad av bilden på 
förhänget som dolde mig, och kvällens värsta stund inträffade 
alldeles före uppbrottet, då Crassus förklarade sammankomsten 
avslutad: ”Och när vi ses igen”, sade han, ”kommer allas vårt öde, 
liksom Roms, att för alltid vara ett annat.” I samma ögonblick 
som handklappningarna dog ut reste sig Catilina från stolen och 
gick rätt fram mot mig, och när jag tryckte mig mot väggen lät 
han handfl atan glida över mattan, knappt ens en handsbredd från 
mitt svettdrypande ansikte. Bilden av utbuktningen som rörde 
sig framför mina ögon får mig fortfarande att skrika högt och 
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vakna mitt i natten. Men han ville bara smickra Crassus för den 
vackra mattan, och efter ett kort meningsutbyte om inköpsstäl-
let, samt – oundvikligt när det gällde Crassus – om hur mycket 
den hade kostat, gick de bägge männen.
 Jag väntade länge, och när jag till slut vågade mig på en blick 
genom kikhålen såg jag att rummet var tomt. Bara de oordnade 
stolarna visade att en sammankomst överhuvudtaget hade ägt 
rum. Jag fi ck anstränga mig själv för att inte vräka undan för-
hänget och störta mot dörren. Men det var överenskommet att 
jag skulle vänta på Caelius, så jag tvingade mig att sitta hopku-
rad i det trånga utrymmet med ryggen tryckt mot väggen, med 
armarna slagna om mina uppdragna knän. Jag hade ingen aning 
om hur länge mötet hade varat, förutom att det var länge nog för 
att fylla de fyra anteckningshäften jag hade haft med mig, och 
inte heller om hur länge jag hade befunnit mig där. Jag kan till 
och med ha somnat, för när Caelius kom tillbaka hade lamporna 
och vaxljusen, även min egen lampa, brunnit ut och försänkt 
rummet i mörker. Jag hoppade till när han drog undan förhänget. 
Tigande räckte han ut handen mot mig och hjälpte mig upp, och 
tillsammans smög vi tillbaka genom det sovande huset till för-
rådsrummet. Sedan jag på stela ben hade tagit mig ut i gränden 
vände jag mig om och viskade ett tack.
 ”Ingen orsak”, viskade han till svar. I månskenet kunde jag nätt 
och jämnt urskilja hur det blänkte av upphetsning i hans ögon 
– de var så uppspärrade och skinande att när han tillade: ”Jag 
tyckte det var roligt”, visste jag att det inte bara var övermod, 
utan att den unge galningen talade sanning.

Det var långt över midnatt när jag äntligen kom hem. Alla andra 
sov, men Cicero satt uppe och väntade på mig i matrummet. Av 
alla böcker som låg utspridda kring divanen kunde jag se att han 
hade varit där i timtal. Han studsade upp så fort jag steg in. ”Hur 
gick det?” frågade han, och när jag nickade för att visa att upp-
draget hade lyckats, nöp han mig i kinden och sade att jag var den 
modigaste och duktigaste skrivarslav som någon statsman någon-
sin kunde ha haft. Jag drog fram anteckningshäftena ur fi ckan och 
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visade dem för honom. Han slog upp ett och höll upp det mot 
ljuset. ”Just det, allt är ju skrivet med dina förbaskade hieroglyfer”, 
sade han med en blinkning. ”Kom och sätt dig så ska jag hämta litet 
vin åt dig, och sedan kan du berätta allt. Vill du ha något att äta?” 
Han fl ackade med blicken runt omkring sig – rollen som uppas-
sare var inte självklar för honom. Snart satt jag mitt emot honom 
med en orörd bägare vin och ett äpple, med anteckningshäftena 
framför mig, som en skolpojke inkallad att föredra sin läxa.
 Jag har inte längre kvar de där vaxtavlorna, men Cicero sparade 
utskriften som jag senare gjorde bland sina hemligaste dokument, 
och när jag nu tittar på den är jag inte förvånad över att jag inte 
hade kunnat följa mötet. De där ränksmidarna hade uppenbarli-
gen träffats många gånger tidigare, och deras samtal den kvällen 
förutsatte sannerligen förkunskaper för att begripas. Det talades 
en hel del om tidsramar för lagstiftning, om tillägg till utkast till 
lagförslag och om fördelning av ansvar. Så ni får inte tro att jag 
bara läste upp det jag hade skrivit och så var det bra med det. 
Det krävdes åtskilliga timmars begrundan från oss bägge två av 
svårtolkade inlägg, liksom att koppla ihop en sak med en annan, 
innan vi till slut hade allt klart för oss. Då och då utropade Cice-
ro något – ”Vilka sluga djävlar! Verkligen!” – varpå han for upp 
och stegade omkring och sedan kom tillbaka och satte sig för att 
arbeta vidare. För att hålla det hela kort och komma till punc-
tum saliens: det visade sig att de ränker som Caesar och Crassus 
hade smitt under ett antal månader var av fyra slag. För det första 
tänkte de ta makten över staten genom att vinna rubb och stubb i 
de allmänna valen, inte bara de bägge konsulaten, utan också alla 
tio tribunaten, och ett par pretorsvärdigheter därutöver: röstfi s-
karna hade meddelat att saken var mer eller mindre klar, och 
att stödet för Cicero minskade för varje dag. Andra steget inne-
bar att tribunerna skulle lägga fram ett förslag om ett stort laga 
skifte i december, vilket skulle innebära att de stora statligt ägda 
godsen skulle brytas ut, särskilt Kampaniens bördiga slättland, 
och omedelbart utskiftas som åkermark åt femtusen av städernas 
egendomslösa. Tredje steget var val i mars av tio befullmäktigade, 
med Crassus och Caesar i spetsen, vilka skulle få vittgående befo-
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genheter att sälja erövrad mark i utlandet och använda pengarna 
till att tvångsköpa ännu fl er storgods i Italien, liksom till ännu 
mer omfattande nybyggande utanför Italien. Sista steget innebar 
inget mindre än en annektering av Egypten nästa sommar, stödd 
på dess döda härskares, kung Ptolemeus någonting i ordningen, 
omtvistade sista vilja, nedtecknad vid pass sjutton år tidigare. 
Han påstods där ha velat överlåta hela sitt land till Roms folk; 
avkastningen av landet skulle överlämnas till befullmäktigade för 
ytterligare jordförvärv i Italien.
 ”Milda gudar – det är ju en statsvälvning förklädd till ett för-
slag om laga skifte!” uropade Cicero, när vi äntligen hade kommit 
till slutet av mitt dokument. ”De här tio befullmäktigade, ledda 
av Crassus och Caesar, kommer att bli landets verkliga härskare 
– konsulerna och de övriga ämbetsmännen blir inget annat än 
nickedockor. Och deras makt här hemma kommer att utsträckas 
i evighet genom intäkterna från utpressning i utlandet.” Han luta-
de sig tillbaka och satt tyst en lång stund med korslagda armar 
och hakan på bröstet.
 Jag var helt slut av det jag hade fått utstå och längtade bara 
efter att få sova. Men det tidiga försommarljuset som nu började 
sila in i rummet visade att vi hade arbetat hela natten och att det 
redan var dagen före valet. Jag blev medveten om klienternas mor-
gonsamling utanför, och snart nog hörde vi någon komma gående 
nedför trappan. Det var Terentia, i nattdräkt, med håret på ända 
och en duk svept kring de smala axlarna. Jag reste mig vördnads-
fullt och tittade förläget bort. ”Cicero!” utbrast hon, utan att bry 
sig om mig. ”Vad i hela friden gör du här nere så här dags?”
 Han tittade upp mot henne och förklarade utmattad vad som 
hade hänt. Hon uppfattade mycket snabbt allt som hade med 
politik och ekonomi att göra – hade hon inte fötts kvinna och 
haft det lynnet kan ingen säga hur långt hon kunde ha gått – och i 
samma ögonblick som hon begrep det hela blev hon förfärad, för 
Terentia var aristokrat in i märgen, och tanken på att låta statlig 
mark övergå i privat ägo och dela ut den till plebs var i hennes 
ögon ett steg på vägen mot att utplåna Rom.
 ”Du måste ställa dig i spetsen för motståndet”, manade hon 
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Cicero. ”Det här kan du vinna valet på. Alla hederliga män kom-
mer att samlas kring dig.”
 ”Jaså, minsann?” Cicero tog upp ett av mina anteckningshäf-
ten. ”Öppet motstånd mot det här? En stor del av senaten, hälf-
ten fosterlandsvänner och den andra hälften bara girigbukar, har 
alltid velat ta Egypten. Och ute på gatorna kommer ropet ’Fri 
jord åt alla!’ säkert att vinna fl er röster åt Catilina och Hybrida 
än de förlorar. Nej, jag är fångad i fällan.” Han stirrade på utskrif-
ten av mötesförhandlingarna och skakade sakta på huvudet, 
likt en konstnär som sorgset betraktar en begåvad kollegas verk. 
”Verkligen enastående uttänkt – ett sant politiskt snilledrag. 
Det är bara Caesar som kan ha kokat ihop det. Och vad Crassus 
beträffar – för en handpenning på bara tjugo miljoner kan han 
vänta sig att vinna herravälde över större delen av Italien och 
hela Egypten. Till och med du måste erkänna att det är en god 
utdelning på insatsen.”
 ”Men du måste göra någonting”, envisades Terentia. ”Du kan 
inte bara låta det ske.”
 ”Och exakt vad vill du att jag ska göra?”
 ”Och du ska vara slugast i Rom?” undrade hon förbittrat. ”Är 
inte det självklart? Gå till senaten nu på morgonen och avslöja 
vad de håller på med. Ange dem!”
 ”Lysande tänkt”, svarade Cicero frätande. (Jag började uppleva 
mitt läge på mellanhand som mer och mer pinsamt.) ”Jag ska 
både avslöja att det fi nns ett förslag som gynnar folket och sam-
tidigt ta avstånd från det. Du hör ju inte på vad jag säger: de som 
kommer att tjäna mest på det är mina anhängare.”
 ”I så fall har du bara dig själv att skylla för att du överhuvud-
taget förlitade dig på det patrasket! Det är det som är proble-
met med din folkuppvigling – du kanske tror att du kan styra 
massan, men till slut kommer massan alltid att sluka dig. Trodde 
du på allvar att du kunde besegra sådana män som Crassus och 
Catilina när det började gälla allmän utförsäljning av grundsat-
ser och rättesnören?” Cicero grymtade förtretat, men jag märkte 
att han inte ville säga emot henne. ”Men säg mig”, fortsatte hon 
sina nålstick mot honom, ”om detta som är ’verkligen enastående 
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uttänkt’, som du säger – eller ’rent brottsligt’, som jag hellre skulle 
säga – verkligen gynnar folket, varför ska de då sticka sig undan 
på nätterna? Varför berättar de inte öppet?”
 ”Därför att aristokraterna tänker som du, min kära Terentia. De 
skulle aldrig gå med på det. Först blir det de statligt ägda storjor-
darna som utskiftas, sedan deras egna gods. Varje gång Caesar 
och Crassus delar ut en gård åt någon skaffar de sig en ny klient. 
Och när patricierna väl börjar förlora rätten över jorden, då är 
de slut. Och dessutom – vad tror du att Catulus eller Hortensius 
skulle tycka om att bli hunsade av en skara på tio befullmäkti-
gade som har valts av folket? Folket! I deras ögon skulle det vara 
detsamma som en statsvälvning – Tiberius Gracchus en gång till.” 
Cicero slängde tillbaka anteckningshäftet på matbordet. ”Nej, de 
skulle fi ffl a och muta och döda för att bevara status quo, som de 
alltid har gjort.”
 ”Och det skulle de göra rätt i!” Terentia blängde ned mot honom 
med knutna nävar; jag trodde nästan att hon skulle slå till honom. 
”De gjorde rätt i att stoppa Pompejus, den där uppkomlingen 
från landet. Och om du hade något vett skulle du söka upp dem 
nu och berätta det här, och du skulle säga till dem: ’Mina herrar, 
det här är vad Crassus och Caesar tänker göra – ge mig ert stöd så 
ska jag försöka förhindra det!’ ”
 Cicero suckade vanmäktigt och sjönk tillbaka på divanen. Han 
låg där tyst en stund. Men så tittade han plötsligt upp mot henne. 
”Vid Jupiter”, sade han lågt, ”vilken listig argbigga du är!” Han 
hoppade upp och kysste henne på kinden. ”Min strålande, listiga 
argbigga – du har ju helt rätt. Eller rättare sagt, till hälften rätt, 
för jag behöver faktiskt inte ha med det att göra alls. Jag bara 
lämnar över det till Hortensius. Tiro, hur lång tid behöver du för 
att göra en skaplig utskrift av det här dokumentet – inte nödvän-
digtvis hela, bara tillräckligt för att väcka Hortensius intresse?”
 ”Några timmar”, sade jag, förvirrad av den plötsliga omsväng-
ningen i hans sinnesstämning.
 ”Fort!” sade han, mer upplivad och upphetsad än jag någonsin 
har sett honom. ”Hämta skrivdon och papyrus!”
 Jag gjorde som han befallde. Han doppade pennspetsen i 
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bläckhornet, tänkte efter ett ögonblick och skrev sedan följande, 
medan Terentia och jag tittade över hans axel:

 Från: Marcus Tullius Cicero
 Till: Quintus Hortensius Hortalus
 Var hälsad!
  Jag ser det som min plikt mot fosterlandet att i största förtro-

ende till dig förmedla denna utskrift från ett möte avhållet i 
går kväll hemma hos M. Crassus, med deltagande av G. Caesar, 
L. Catilina, G. Hybrida, P. Sura, samt ett fl ertal kandidater 
till tribunatet, vilkas namn du känner. Jag avser att ägna mig 
åt vissa av sagda herrar i ett tal inför senaten i dag, och om 
du önskar dryfta saken vidare kommer jag därefter att befi nna 
mig hos vår värderade gemensamme vän T. Atticus.

”Det bör göra susen”, sade han och blåste på bläcket för att få 
det att torka. ”Nu ska du göra en så fullständig utskrift av dina 
anteckningar som möjligt, och förvissa dig om att du får med allt 
som kan få deras blåa blod att frysa till is. Överlämna det sedan 
egenhändigt tillsammans med mitt brev till Hortensius själv – 
alltså till honom själv, kom det ihåg, inte till någon medarbetare 
– senast en timme innan senaten samlas. Skicka också en av poj-
karna med ett budskap till Atticus att han ska besöka mig innan 
jag går.” Han gav mig brevet och skyndade ut genom dörren.
 ”Vill du att jag ska be Sositheus eller Laurea att ta in dina 
klienter?” ropade jag efter honom, för nu hörde jag dem rada upp 
sig ute på gatan. ”När vill du att porten ska öppnas?”
 ”Inga klienter i huset den här förmiddagen!” ropade han till-
baka, redan halvvägs uppför trappan. ”De kan följa efter mig till 
senaten om de vill. Du har arbete att uträtta och jag måste skriva 
ett tal.”
 Vi hörde hans fotsteg när han skyndade fram på golvet ovanför 
våra huvuden bort till sitt rum, och jag blev ensam med Terentia. 
Hon rörde vid kinden där hennes man hade kysst henne och såg 
förbryllat på mig. ”Tal?” undrade hon. ”Vad skulle det vara för 
tal?”
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 Men jag var tvungen att erkänna att jag inte hade den blekaste 
aning, och därför kan jag inte hävda någon delaktighet i eller 
ens förhandskännedom om detta märkliga brandtal som hela vår 
värld känner under namnet In toga candida.

Jag skrev så snabbt och prydligt som jag kunde, trots min trött-
het, ställde upp utskriften som ett teaterstycke, med namnet på 
talaren först och därefter det han hade sagt. Jag utelämnade en 
hel del som jag ansåg ovidkommande, men mot slutet började 
jag undra om jag verkligen kunde avgöra det. Därför beslöt jag 
att bära med mig mina anteckningshäften, ifall jag skulle behöva 
hänvisa till dem under dagen. När utskriften väl var färdig för-
seglade jag dokumentet och lade det i ett rör, varpå jag gav mig 
av. Jag blev tvungen att tränga mig fram genom skaran av klien-
ter och anhängare som fyllde hela gatan, grep mig i tunikan och 
krävde att få veta när senatorn skulle infi nna sig.
 Hortensius hus på Palatinen kom senare, många år senare, att 
förvärvas av vår käre, älskade kejsare, och det kan ju ge er en före-
ställning om hur präktigt det var. Jag hade aldrig varit där förut, 
så jag blev tvungen att stanna fl era gånger och fråga om vägen. 
Det låg högst uppe på kullen, på sydvästra sidan med utsikt över 
Tibern, och det kändes som om man befann sig på landet snarare 
än inne i staden, tack vare utsikten över de mörkgröna träden 
ned mot fl odens mjuka silverbåge och åkermarkerna bortom den. 
Hans svåger Catulus ägde grannhuset, som jag tror att jag har 
nämnt, och hela stället – inbäddat i väldoften från kaprifol och 
myrten, alldeles tyst sånär som på fåglalåten – utstrålade god smak 
och gamla pengar. Till och med hovmästaren såg ut som en aris-
tokrat, och när jag meddelade honom att jag hade ett handbrev 
till hans herre från senator Cicero verkade det som om jag hade 
släppt mig, för en uppsyn av förfi nad avsmak spred sig över hans 
beniga ansikte vid det namnet. Han ville ta röret från mig, men 
jag vägrade, så han bad mig vänta i atriet, där alla Hortensius kon-
suler till förfäder stirrade ned på mig med oseende, döda ögon. 
Uppställd på ett trebent bord i ett hörn stod en sfi nx, underbart 
snidad i ett enda jättelikt stycke elfenben, och jag förstod att det 
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måste vara just den sfi nx som Verres hade skänkt sin försvarare 
alla dessa år tidigare, och som Cicero hade skämtat om. Jag skulle 
just böja mig fram för att granska den, då Hortensius steg in i 
rummet bakom mig. 
 ”Jaha”, sade han när jag rätade på mig med skyldig uppsyn, ”jag 
trodde aldrig att jag skulle få se ett ombud för Marcus Cicero 
under taket i mina förfäders hus. Vad är det fråga om?”
 Det föreföll även mig märkligt att se vår gamle fi ende obe-
väpnad, utanför slagfältet, så att säga. Jag gav honom brevet från 
Cicero. Han öppnade och läste det inför mig. Så snart han såg 
namnen som nämndes där gav han mig en skarp blick, och jag 
märkte att han var fångad, även om han var för belevad för att 
visa det.
 ”Säg honom att jag ska ta del av dokumentet vid lägligt till-
fälle”, sade han, tog brevet från mig och släntrade bort samma väg 
som han hade kommit, som om inget mer ointressant någonsin 
hade hamnat i hans välvårdade händer – men jag är säker på att 
han i samma ögonblick som han var utom synhåll måste ha rusat 
till sitt bibliotek och brutit förseglingen. Själv gick jag ut i friska 
luften igen och beslöt att ta Cacitrappan ned till staden, dels för 
att jag hade en stund att slå ihjäl innan senaten samlades och 
kunde kosta på mig en omväg, dels därför att den andra vägen 
skulle föra mig närmare Crassus hus än jag riktigt ville. Jag kom 
ut på den del av Via Etruscana där alla salubodarna för luktvatten 
och rökelse ligger, och den doftfyllda luften och min tyngande 
trötthet gjorde mig nästan omtöcknad. På ett märkligt sätt var 
jag avskild från omvärlden och dess angelägenheter. Vid den här 
tiden i morgon skulle röstningen på Marsfältet vara i full gång, 
minns jag att jag tänkte, och vi skulle få veta om Cicero skulle bli 
konsul eller ej, men hur det än gick skulle solen skina och på hös-
ten skulle regnet falla. Jag dröjde mig kvar på Forum Boarium, 
där jag stod och betraktade hur folk köpte blommor och frukt 
och allt vad det var, och jag undrade hur det skulle kännas att inte 
syssla med politik, att bara leva ett vita umbratilis, som skalden 
uttrycker det, ”ett liv i skuggan”. Det var vad jag tänkte göra när 
Cicero skänkte mig min frihet och min lantgård. Jag skulle äta 
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frukten som jag odlade och dricka mjölken från getterna som jag 
födde upp; jag skulle stänga min grind på kvällen och aldrig bry 
mig det minsta om något val. Det var det närmaste vishet jag 
någonsin har kommit.
 När jag väl nådde Forum hade minst tvåhundra senatorer för-
samlats i senaculum där de betraktades av en hop nyfi kna – lands-
ortsbor, av kläderna att döma, som hade kommit till Rom för att 
rösta. Figulus satt i sitt högsäte i porten till senatsbyggnaden med 
augurerna vid sin sida, i väntan på att ett beslutsmässigt antal 
ledamöter skulle infi nna sig, och allt emellanåt utbröt ett smärre 
tumult när en kandidat dök upp på Forum med sina anhängare 
i följe. Jag såg Catilina komma, omgiven av sin underliga bland-
ning av unga aristokrater och gatuslödder, och sedan Hybrida, 
vars larmande skock av skuldsatta och spelare, som Sabidius och 
Panthera, verkade ganska anständig i jämförelse. Senatorerna 
började gå in i kammaren, och jag undrade om Cicero hade råkat 
ut för något missöde, då det från Argiletumhållet hördes ljudet 
av trummor och fl öjter, varefter två rader unga män svängde runt 
hörnet in på Forum, med nyskurna grenar burna ovanför huvu-
det och barn upphetsat fnattande runt omkring. De följdes av en 
skara ärevördiga romerska riddare anförda av Atticus, och därpå 
Quintus tillsammans med en handfull mindre betydande senato-
rer. Några tjänstefl ickor strödde rosenblad där de gick. Det var en 
långt bättre uppvisning än vad någon av medtävlarna hade åstad-
kommit, och folkhopen runt mig hälsade den med jubel. Mitt i all 
denna uppståndelse, i stormens öga så att säga, gick kandidaten 
själv, klädd i den skinande vita toga candida som redan hade följt 
honom genom tre framgångsrika valrörelser. Det var sällan jag 
hade tillfälle att betrakta honom på avstånd – mestadels följde jag 
ju honom tätt i hälarna – och för första gången kunde jag iaktta 
vilken begåvad skådespelare han var: han iklädde sig sin persona 
med togan. Alla de egenskaper som dess hävdvunna vita färg stod 
för – klarhet, hederlighet, renhet – föreföll förkroppsligade i hans 
kraftfulla gestalt och stadiga blick där han gick förbi mig utan 
att lägga märke till mig. Jag såg på hans hållning, och på hans 
frånvarande sätt, att han var dräktig med ett tal. Jag anslöt mig 
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till tågets svans och kunde höra hur hans anhängare jublade när 
han steg in i kammaren, liksom motståndarnas burop. 
 Vi hölls tillbaka tills de sista senatorerna hade gått in och fi ck 
sedan lov att rusa fram till portslån. Jag försäkrade mig om min 
vanliga utkiksplats invid dörrkarmen och märkte genast att någon 
klämde sig in bredvid mig. Det var Atticus, vit i ansiktet av oro. 
”Hur ska han klara detta?” undrade han, men innan jag hann säga 
något reste sig Figulus och meddelade att hans lagförslag hade 
avvisats av folket. Han malde på en stund och kallade sedan fram 
Mucius för att denne skulle förklara sitt veto mot ett lagförslag 
som hade godkänts av senaten. En tryckande, orolig stämning 
vilade över kammaren. Jag kunde se Catilina och Hybrida bland 
aristokraterna, med Catulus på konsulsbänken alldeles framför 
dem och Crassus några platser längre bort. Caesar satt på samma 
sida av kammaren, på bänken för före detta ediler. Mucius reste 
sig och sade högtidligt att hans helgade ämbete krävde att han 
handlade för folkets bästa, och att lex Figula inte alls verkade 
för folkets bästa, utan utgjorde ett hot mot dess trygghet och en 
förolämpning mot dess heder.
 ”Dumheter!” skrek någon från andra sidan mittgången, med en 
röst som jag genast kände igen som Ciceros. ”Du var köpt!”
 Atticus grep mig i armen. ”Nu kommer det!” viskade han.
 ”Mitt samvete …”, fortsatte Mucius.
 ”Ditt samvete hade inget med det att skaffa, din lögnare! Du 
sålde dig som en hora!”
 Nu hördes det lågmälda sorlet från fl era hundra män som 
samtidigt började muttra till varandra, och plötsligt stod Cicero 
där med utsträckt arm och krävde att få ordet. I samma ögon-
blick hörde jag en stämma bakom mig som begärde fri väg, och 
vi hasade oss undan för att bereda en senkommen senator, som 
visade sig vara Hortensius, tillträde till kammaren. Han skyndade 
fram genom mittgången, bugade sig för konsuln och satte sig på 
sin plats intill Catulus och började genast viska med honom. Vid 
det laget skrek Ciceros anhängare bland pedarii att han skulle få 
tala, vilket han ovedersägligen hade rätt till, eftersom han var 
pretor och stod högre än Mucius. Ytterst motvilligt lät sig denne 
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dras ned av senatorerna som satt närmast, varpå Cicero pekade 
på honom – med den vitklädda armen rakt utsträckt, som en 
bildstod föreställande den hämnande rättvisan – och förklarade: 
”En hora är vad du är, Mucius – inget annat, och en svekfull hora 
dessutom, för så sent som i går förklarade du för folkförsamlingen 
att jag inte dög till konsul – jag, den förste som du vände dig till 
när du stod åtalad för rån! Tillräckligt duglig för att försvara dig, 
men inte tillräckligt duglig för att försvara det romerska folket, 
är det så? Men varför skulle jag bry mig om vad du säger om 
mig, när hela världen vet att du har fått betalt för att smutskasta 
mig?”
 Mucius blev blodröd i ansiktet. Han skakade sin knutna näve 
och började skrika smädelser till svar, men jag kunde inte urskilja 
orden i den allmänna villervallan. Cicero stirrade föraktfullt på 
honom och höll därefter upp handen för att äska tystnad. ”Men 
vem är hur som helst Mucius?” sade han. Han spottade fram 
namnet och avfärdade det med en fi ngerknäppning. ”Mucius är 
bara en ensam hora i en hel betald fl ock av gemena skökor. Deras 
herre är en man av ädel börd, och bestickning är det redskap 
han har valt – och tro mig, mina herrar, han spelar på det som 
på en fl öjt! Han mutar domstolar, han mutar väljare och han 
mutar tribuner. Inte undra på att han hatade vårt lagförslag mot 
bestickning, och att hans medel att stoppa det var – bestickning!” 
Han teg ett ögonblick och sänkte sedan rösten. ”Jag skulle vilja 
ge senaten några upplysningar.” Det blev dödstyst i kammaren. ”I 
går kväll träffades Antonius Hybrida och Sergius Catilina, samt 
en del andra, hemma hos denne man av ädel börd …”
 ”Ge oss namnet!” ropade någon, och för ett ögonblick trodde 
jag att Cicero faktiskt skulle göra det. Han stirrade över mitt-
gången mot Crassus med så borrande blick att han lika gärna 
kunde ha korsat gången och rört vid hans axel, så tydligt pekade 
han ut honom. Crassus rätade en aning på ryggen och böjde sig 
sakta fram, utan att släppa Cicero med blicken – han måste ha 
undrat vad som skulle komma. Det kändes att hela kammaren 
höll andan. Men Cicero var ute efter ett annat byte, och med en 
synbar viljeansträngning slet han blicken från Crassus.
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 ”Denne man, av ädel börd som jag har sagt, lät alltså muta bort 
lagen mot bestickning, och nu smider han nya ränker. Nu vill han 
muta sig till konsulsämbetet, men inte åt sig själv, utan åt sina två 
hantlangare, Hybrida och Catilina.” 
 Givetvis for de bägge två upp för att invända, precis som Cicero 
måste ha räknat ut att de skulle. Men eftersom de inte stod högre 
än han, hade han rätt att låta dem vänta. ”Där står de alltså”, sade 
han och vände sig mot bänkarna bakom, ”de bästa som kan fås för 
pengar!” Han lät skrattet växa och valde det exakta ögonblicket 
att tillägga: ”Som vi lagkarlar säger – caveat emptor!”
 Inget är mer förödande för en politikers värdighet och myn-
dighet än att bli gjord till åtlöje, och ifall något sådant sker är det 
livsviktigt att framstå som fullständigt oberörd. Men Hybrida 
och Catilina, omskakade som de var av skrattsalvor från alla håll 
och kanter, kunde inte avgöra om de skulle trotsa löjet och förbli 
stående eller sätta sig ned och låtsas som ingenting. Som det nu 
var försökte de göra bäggedera och guppade upp och ned som 
två drängar i var sin ända av ett pumphandtag, något som bara 
ökade den allmänna munterheten. I synnerhet Catilina höll helt 
klart på att ilskna till, för i likhet med många högdragna män var 
det enda han inte tålde att bli retad. Caesar försökte komma till 
undsättning: han reste sig för att kräva att få veta vart Cicero ville 
komma, men denne vägrade honom ordet, och konsuln – som 
hade lika roligt som alla andra – vägrade uppmana Cicero att 
återgå till ordningen.
 ”Låt oss ta den mindre av dem först”, fortsatte Cicero när de 
båda offren för hans styng och pilar äntligen hade sjunkit ned på 
bänken igen. ”Du, Hybrida, borde aldrig ha valts till pretor, och 
det skulle du inte heller ha blivit, om inte jag hade förbarmat mig 
över dig och förordat dig hos centurierna. Du lever öppet ihop 
med en sköka, du kan inte hålla tal, du kan knappast komma 
ihåg ditt eget namn utan hjälp av en nomenclator. Under Sulla var 
du en tjuv, och sedan en suput. Kort sagt, du är ett skämt, och 
dessutom sämsta tänkbara skämt – ett som har tänjts ut alldeles 
för länge.”
 Det var mycket tystare i senaten nu, för det här var förolämp-
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ningar som tvingade fram fi endskap intill döden, och då Cicero 
vände sig mot Catilina grep Atticus ännu hårdare om min arm. 
”Och vad dig beträffar, Catilina, är det inte ett järtecken, ett var-
sel om onda tider, att du hoppas på och överhuvudtaget tänker 
på att kunna bli vald till konsul? För vem begär du egentligen det 
av? Av statens styresmän, som för två år sedan nekade att ens låta 
dig kandidera till ämbetet? Eller av folket, som fortfarande minns 
hur ohyggligt grymt du lät slakta deras ledare – och min släkting 
– Gratidianus, och lät bära hans huvud, som ännu inte hade gett 
upp andan, genom gatorna till Apollotemplet? Begär du det av 
senatorerna, som utnyttjade sin rätt och fråntog dig alla utmär-
kelser och överlämnade dig till afrikanerna slagen i bojor?”
 ”Jag blev frikänd!” röt Catilina och for upp igen.
 ”Frikänd!” sade Cicero hånfullt. ”Du? Frikänd? Du – som drog 
skam över dig själv genom alla slags naturvidrigheter och utsväv-
ningar, som besudlade dina händer med de mest skamlösa mord, 
som plundrade dina förbundna, som kränkte lagar och domsto-
lar? Du, som begick äktenskapsbrott och gifte dig med modern 
till den dotter som du först hade dragit ned i sedeslöshet? Fri-
känd? Då kan jag bara föreställa mig att de romerska riddarna 
måste ha varit lögnhalsar, att alla bevis som framlagts av en högst 
hedervärd stad var falska, att Quintus Metellus Pius ljög, att 
Afrika ljög. Frikänd! Din arme usling, du som inte kan se att du 
inte frikändes genom det utslaget, utan bara skonades för att bli 
ställd inför en ännu strängare domstol och få ett ännu förfärligare 
straff!”
 Det här skulle ha varit alltför mycket till och med för en man 
med stor självbehärskning att genomlida, men hos Catilina fram-
kallade det rena rama mordlusten. Han bölade i djurisk vrede 
och kastade sig över bänken framför, landade mellan Hortensius 
och Catulus och störtade över mittgången för att försöka nå sin 
plågoande. Men det var förstås precis det som Cicero hade velat 
framkalla. Han ryckte till men stod kvar, och Quintus och några 
andra veteraner skyndade fram och bildade kedja runt honom – 
inte för att det behövdes, för Catilina må ha varit en stark karl, 
men han hade omedelbart hejdats av konsulns liktorer. Hans 
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vänner, bland dem Crassus och Caesar, grep honom snabbt i 
armarna och började släpa tillbaka honom mot bänken, medan 
han slingrade sig och sparkade och vrålade i raseri. Hela senaten 
stod upp och försökte se vad som hände, och Figulus var tvungen 
att avbryta förhandlingarna tills ordningen hade återställts.
 När sittningen återupptogs fi ck Hybrida och Catilina som 
brukligt var tillfälle att svara, och bägge öste, skälvande av raseri, 
sin vredes skålar med det vanliga innehållet över Cicero: äregirig, 
opålitlig, ränksmidande, uppkomling, bondlurk, värnpliktsskol-
kare, ”fegt kräk” – under det att deras anhängare pliktskyldigt 
hejade på dem. Men ingen av dem hade Ciceros begåvning för 
smädelser, och till och med deras mest hängivna meningsfrän-
der måste ha blivit besvikna över att de inte kunde bemöta 
hans grundläggande anklagelse: att deras kandidaturer byggde 
på mutor från en mystisk tredje part. Anmärkningsvärt var att 
inte Hortensius, inte ens Catulus, stödde dem med mer än på sin 
höjd halvhjärtat bifall. Vad Cicero anbelangar iklädde han sig sin 
yrkesmask och satt leende och obekymrad under deras högljudda 
utgjutelser, som inte verkade bekomma honom mer än ett regn-
väder stör en anka. Inte förrän efteråt – sedan Quintus och hans 
soldatvänner snabbt hade ledsagat honom ut ur kammaren för 
att undvika ytterligare angrepp från Catilina, och inte förrän vi 
var tryggt hemma hos Atticus på Quirinalen igen och porten var 
låst och reglad – inte förrän då tycktes han inse vidden av det han 
hade gjort.
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XVIII

Det fanns nu inget mer för Cicero att göra än att vänta på vad 
Hortensius skulle ta sig för. Vi satt och lät timmarna gå, i den 
torra tystnaden i Atticus bibliotek, omgivna av all denna uråld-
riga visdom, under de stora fi losofernas blickar, medan dagen 
mognade och bleknade bort utanför terrassen och utsikten över 
staden blev allt gulare och dammigare i julieftermiddagens 
hetta. Jag skulle gärna vilja kunna skriva att vi då och då drog 
ut en bokrulle och tillbringade tiden med att dryfta tankegångar 
hos Epikuros eller Zenon eller Aristoteles, eller att Cicero ytt-
rade något djupsinnigt om demokrati. Men sanningen att säga 
var ingen av oss särskilt lockad av politiskt fi losoferande, minst 
av allt Quintus, som hade lagt in ett valmöte i Porticus Aemilia, 
det myllrande området med lagerbyggnader, och oroades över 
att hans bror kanske skulle förlora värdefull tid när det gällde att 
värva röster. Vi spelade upp Ciceros dramatiska tal – ”ni skulle 
ha sett Crassus uppsyn när han trodde att jag skulle peka ut 
honom!” – och begrundade hur aristokraterna kunde tänkas 
svara på det. Om de inte nappade på betet hade Cicero försatt 
sig i ett livsfarligt läge. Titt och tätt frågade han mig om jag 
var fullkomligt säker på att Hortensius hade läst hans brev, och 
omigen svarade jag att jag inte alls tvivlade på det, eftersom han 
hade gjort det mitt framför ögonen på mig. ”Då ger vi honom 
en timme till”, sade Cicero och återtog sitt rastlösa vankande 
av och an, och allt emellanåt stannade han upp och kastade åt 
Atticus någon syrlig anmärkning: ”Är de alltid så här punktliga, 
dina fl otta vänner?” eller ”Är det oförenligt med god uppfostran 
att rådfråga en klocka?”
 Vi befann oss i tionde timmen enligt Atticus förträffl iga solur, 
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när en av hans slavar äntligen kom in i biblioteket och meddelade 
att Hortensius hovmästare hade anlänt.
 ”Jaha, nu ska vi alltså förhandla med hans tjänstefolk?” mutt-
rade Cicero. Men han var så angelägen om nyheter att han själv 
skyndade ut i atriet, och vi följde efter allihop. Där väntade 
samma benige och högdragne karl som jag hade träffat hemma 
hos Hortensius på morgonen. Han var inte mycket artigare nu. 
Hans budskap var att han hade kommit med Hortensius två-
spann för att hämta Cicero och köra honom till ett möte med sin 
herre.
 ”Men jag måste följa med”, invände Quintus.
 ”Jag har inte befallts annat än att hämta senator Cicero”, sva-
rade hovmästaren. ”Mötet är ytterst känsligt och hemligt. Bara 
en ytterligare deltagare tillåts närvara – hans skrivarslav, han som 
har så fl inkt handlag med ord.”
 Jag var ingalunda glad åt detta, och det var inte heller Quin-
tus – jag beroende på min fega önskan att slippa bli korsförhörd 
av Hortensius; han därför att det här var en förolämpning, samt 
kanske också (för att se det litet mer välvilligt) därför att han 
hyste oro för broderns säkerhet. ”Tänk om det är en fälla?” sade 
han. ”Tänk om Catilina är där, eller om han genskjuter er på 
resan dit?”
 ”Ni står under senator Hortensius beskydd”, svarade hovmäs-
taren stelt. ”Jag ger er hans hedersord i alla dessa vittnens när-
varo.”
 ”Det ordnar sig, Quintus”, sade Cicero och lade lugnande han-
den på sin brors arm. ”Det ligger inte i Hortensius intresse att låta 
mig råka ut för något ont. Dessutom”, sade han leende, ”så är jag 
ju vän till Atticus här, och vad lovar en tryggare resa än den vän-
skapen? Kom bara, Tiro. Nu ska vi få veta vad han har att säga.”
 Vi lämnade det förhållandevis trygga biblioteket och gick ned 
på gatan, där en fl ott carpentum väntade, med Hortensius sköld-
märke målat på sidan. Hovmästaren satte sig på kuskbocken vid 
sidan av kusken och jag baktill tillsammans med Cicero, varpå vi 
krängde iväg nedför backen. Men i stället för att svänga söderut 
mot Palatinen, som vi hade väntat oss, styrde vi norrut, mot Fonti-
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naliaporten, där vi anslöt oss till strömmen av vagnar och fotgäng-
are på väg ut från Rom vid dagens slut. Cicero hade dragit upp sin 
vita toga över huvudet, till synes som skydd mot dammolnen som 
revs upp av vagnshjulen, men egentligen för att slippa bli sedd i 
en av Hortensius vagnar av någon väljare. Men väl ute ur staden 
drog han ned huvan. Han var helt klart inte glad åt att behöva 
bege sig utanför Roms gränser, för trots sina stora ord visste han 
att en olycka med dödlig utgång kunde vara mycket lätt att ordna 
här ute. Solen hängde stor och låg där den började gå ned bakom 
de stora familjegravarna som kantar landsvägen. Popplarna kas-
tade utdragna, becksvarta skuggor över vår väg, likt ravinklyftor. 
En liten stund satt vi fast bakom en trög oxkärra. Men så smällde 
kusken med piskan och vi störtade fram och fi ck nätt och jämnt 
plats att köra om öket innan en vagn kom skramlande på väg åt 
motsatt håll, in mot staden. Det var nog då som vi båda två fat-
tade vart vi skulle, och Cicero drog upp huvan igen, lade armarna 
i kors och tryckte ned hakan mot bröstet. Vilka tankar måste inte 
ha farit igenom hans hjärna! Vi vek av från stora vägen, in på en 
nylagd grusväg och började åka uppför en brant backe. Vägen tog 
oss på en slingrig resa över strida bäckar, genom dunkla, doftande 
pinjelundar där duvor lockade på varandra i skymningen, tills vi 
så småningom kom fram till en ofantlig grind som stod öppen, 
och bortom den syntes en jättelik mangårdsbyggnad omgiven av 
en väldig trädgårdsanläggning, ett hus som jag nu kände igen i 
full storlek som det som Gabinius hade förevisat för den avund-
sjuka folkhopen på Forum: Lucullus palats.

I många år därefter, varje gång jag kände lukten av nypålagt mur-
bruk och nystruken färg, tänkte jag på Lucullus och det ekande 
mausoleum som han hade byggt åt sig själv utanför Roms murar. 
Vilken mäktig och sorglig gestalt han var – kanske den störste 
härförare som aristokraterna hade frambringat på femtio år, men 
ändå berövad den slutgiltiga segern i Orienten genom Pompejus 
ankomst; dessutom var han genom det politiska ränkspel som 
bedrevs av hans fi ender, bland dem Cicero, dömd att i åratal sitta 
overksam utanför Rom, utan att äras, till och med utan att kunna 
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sitta i senaten, därför att han genom att överskrida stadsgränsen 
skulle förverka sin rätt till en triumf. Eftersom han fortfarande 
besatt militärt imperium fanns det vakter på egendomen, och i 
hallen väntade surmulna liktorer med sina spöknippen och yxor 
– faktiskt så många liktorer att Cicero räknade ut att ytterligare 
en fältherre i aktiv tjänst måste vara där. ”Tror du att det är möj-
ligt att Quintus Metellus också fi nns här?” viskade han på vår väg 
efter hovmästaren in i husets ekande innandöme. ”Milda gudar 
– jag tror det!”
 Vi vandrade igenom en mängd rum som var fullproppade med 
krigsbyte, tills vi slutligen nådde fram till det stora gemak som 
kallades Apollorummet, där sex män satt och samtalade under en 
väggmålning föreställande guden i färd med att skjuta en eldpil 
från sin gyllene båge. Vid ljudet av våra fotsteg på marmorgolvet 
upphörde meningsutbytet och följdes av en talande tystnad. Jo, 
Quintus Metellus fanns med i sällskapet – tjockare, mer grånad 
och väderbiten efter åren som befälhavare på Kreta, men fortfa-
rande mest av allt den man som hade försökt att skrämma sici-
lianarna att dra tillbaka anklagelserna mot Verres. På ena sidan 
om Metellus satt hans stallbroder från domstolarna, Hortensius, 
på den andra Catulus, smal och vass som ett knivblad. Isauricus, 
senatens ålderman, var också närvarande – sjuttio fyllda måste 
han ha varit den julikvällen, men han såg inte ut för det (han var 
en sådan man som aldrig ser ut för det: han skulle leva till nittio 
års ålder och bevista begravningarna av nästan alla andra i rum-
met); jag märkte att han i handen höll utskriften som jag hade 
överlämnat till Hortensius. De bägge bröderna Lucullus fullbor-
dade samlingen. Marcus, den yngre, var en välbekant gestalt från 
senatens främre bänkar med styresmän. Lucius, den berömde 
härföraren, kände jag märkligt nog inte alls igen, för han hade 
varit ute i strid arton av de senaste tjugotre åren. Han var några 
och femtio, och jag kunde omedelbart se varför Pompejus var så 
våldsamt avundsjuk på honom – varför de bokstavligen hade burit 
hand på varandra när de träffades i Galatien för att överlämna 
befälet över Orienten – för Lucullus utstrålade en kylig storhet 
som fi ck till och med Catulus att verka aningen alldaglig.
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 Det var Hortensius som gjorde slut på all förlägenhet när han 
steg fram för att låta Cicero möta Lucullus. Cicero sträckte fram 
handen, och för ett ögonblick trodde jag att Lucullus skulle vägra 
att ta den, för han kunde ju bara ha känt till Cicero som en av 
Pompejus förkämpar och som en av de populistiska politiker som 
hade verkat för att få bort honom. Men till sist fattade han den, 
mycket försiktigt, som när man plockar upp en smutsig svamp 
på ett avträde. ”Var hälsad, imperator”, sade Cicero och bugade 
sig artigt. Han nickade också mot Metellus: ”Var hälsad, impera-
tor.”
 ”Och vem är det där?” frågade Isauricus och pekade på mig.
 ”Det är min skrivare Tiro”, sade Cicero, ”han som tecknade ned 
samtalet vid mötet hos Crassus.”
 ”Jaha – men jag tror då sannerligen inte på ett ord av det”, 
svarade Isauricus och viftade med utskriften mot mig. ”Ingen kan 
ha skrivit ned allt det här exakt som det sades. Det står inte i 
mänsklig förmåga.”
 ”Tiro har utvecklat en egen snabbskrift”, förklarade Cicero. 
”Låt honom visa dig det som han skrev ned i går kväll.”
 Jag drog fram anteckningshäftena ur fi ckan och lät dem gå 
runt.
 ”Anmärkningsvärt”, sade Hortensius som noga granskade det 
jag hade skrivit. ”De här tecknen ersätter alltså ljud? Eller hela 
ord?”
 ”Ord, för det mesta”, svarade jag, ”och vanligt förekommande 
uttryck.”
 ”Bevisa det”, sade Catulus utmanande. ”Skriv ned det jag säger.” 
Han gav mig knappast tid att öppna ett nytt häfte och ta upp 
min stylus innan han fortsatte: ”Om det som jag har läst här är 
sant hotas vår stat av inbördeskrig till följd av en brottslig sam-
mansvärjning. Om det som jag har läst är osant är det den mest 
ondsinta förfalskning som har skapats i Roms historia. För min 
egen del tror jag inte att det är sant, därför att jag inte tror att en 
mänsklig hand kan utföra en sådan nedskrift. Att Catilina är het-
levrad vet vi alla mycket väl, men han är en sann och ädel romare, 
inte någon illistig och ärelysten främling, och jag tror mer på hans 
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ord än på en uppkomlings – under alla omständigheter! Vad vill 
du av oss, Cicero? Du kan ju inte, efter allt som har förevarit mel-
lan oss, på allvar tro att jag skulle stödja dig i konsulsvalet? Så vad 
är det egentligen du vill ha?”
 ”Ingenting”, sade Cicero älskvärt. ”Jag fi ck vissa upplysningar 
som jag trodde kunde vara av intresse för er. Jag vidarebefordrade 
dem till Hortensius, det är hela saken. Det var ni som lät ta ut 
mig hit, minns du det? Jag bad inte att få komma. Jag skulle med 
större fog kunna fråga: Vad är det ni vill, mina herrar? Vill ni bli 
fångade mellan Pompejus och hans styrkor i öster, och Crassus 
och Caesar och Roms patrask i Italien, så att de kan krama livet 
ur er? Vill ni förlita er på att få beskydd av de bägge män som 
ni stöder i konsulsvalet – den ene ett dumhuvud, den andre en 
vettvilling – som inte ens kan sköta sina egna hushåll, än mindre 
statens angelägenheter? Är det er vilja? Lycka till i så fall. Jag har 
i varje fall rent samvete. Jag har gjort min plikt mot fosterlandet 
genom att varna er för vad som är i görningen, fastän ni aldrig 
har tillhört mina vänner. Jag tror också att jag genom mitt mod 
i senaten i dag har visat min vilja att stå emot dessa brottslingar. 
Ingen annan kandidat till konsulsämbetet har gjort det, eller 
kommer att göra det. Jag har gjort dem till mina fi ender och visat 
er vad de går för. Men av dig, Catulus, och av er alla, vill jag inte 
ha någonting, och om allt ni vill är att förolämpa mig, då ber jag 
att få önska er god afton.”
 Han vände på klacken och började gå mot dörren, med mig i 
släptåg, och jag antar att det måste ha känts som hans livs längsta 
vandring, för vi hade nästan hunnit fram till det skuggdunkla 
förrummet – och i det säkerligen den politiska glömskans svarta 
tomhet – då en röst (som tillhörde Lucullus själv) ropade: ”Läs 
upp det!” Cicero tvärstannade, och vi vände oss om. ”Läs upp 
det”, upprepade Lucullus. ”Det som Catulus nyss sade.”
 Cicero nickade åt mig, och jag trevade efter mitt antecknings-
häfte. ” ’Om det som jag har läst här är sant’ ”, började jag läsa 
tonlöst, som alltid när snabbskrift läses upp, ” ’hotas vår stat av 
inbördeskrig till följd av en brottslig sammansvärjning. Om det 
som jag har läst är osant är det den mest ondsinta förfalskning 
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som har skapats i Roms historia. För min egen del tror jag inte 
att det är sant, därför att jag inte tror att en mänsklig hand kan 
utföra en sådan nedskrift …’ ”
 ”Det där kan han ha lärt sig utantill”, invände Catulus. ”Det är 
bara ett billigt knep, sådant där som en taskspelare på Forum kan 
göra.”
 ”Och slutet”, framhärdade Lucullus. ”Läs upp det sista som din 
herre sade.”
 Jag lät fi ngret löpa nedför det skrivna. ” ’... aldrig har tillhört 
mina vänner. Jag tror också att jag genom mitt mod i senaten i 
dag har visat min vilja att stå emot dessa brottslingar. Ingen annan 
kandidat till konsulsämbetet har gjort det, eller kommer att göra 
det. Jag har gjort dem till mina fi ender och visat er vad de går för. 
Men av dig, Catulus, och av er alla, vill jag inte ha någonting, och 
om allt ni vill är att förolämpa mig, då ber jag att få önska er god 
afton.’ ”
 Isauricus visslade till. Hortensius nickade, och sade ungefär att 
”Vad var det jag sade?” eller ”Jag varnade er” – jag minns inte 
exakt – på vilket Metellus svarade: ”Ja … jag måste säga att det är 
bevis nog för min del.” Catulus bara blängde på mig.
 ”Kom tillbaka, Cicero”, sade Lucullus och tecknade åt honom. 
”Det räcker för mig. Nedskriften är äkta. Låt oss för ögonblicket 
lägga åt sidan frågan om vem som mest behöver vem, och utgå 
från att vi alla behöver varandra.”
 ”Jag är fortfarande inte övertygad”, knorrade Catulus.
 ”Låt mig då övertyga dig, med ett enda ord”, sade Hortensius 
otåligt. ”Caesar. Caesar – med Crassus guld, två konsuler och tio 
tribuner bakom sig!”
 ”Vi är alltså tvungna att tala med sådana människor?” Catulus 
suckade. ”Kanske med Cicero då”, medgav han. ”Men dig behö-
ver vi verkligen inte”, fnös han och pekade på mig, just som jag 
tog några steg för att, som alltid, följa min herre. ”Jag vill inte ha 
det där kreaturet och hans knep inom en mil från mig, medan 
han lyssnar på vad vi säger och skriver ned allt på sitt förbannade 
opålitliga vis. Om något ska förekomma mellan oss får det aldrig 
spridas.”



345

 Cicero tvekade. ”Nåja”, sade han motvilligt och gav mig en 
urskuldande blick. ”Vänta utanför, Tiro.”
 Jag hade ingen anledning att känna mig sårad. Jag var ju bara 
en slav – en handräckning, ett redskap – ett ”kreatur”, som Catu-
lus uttryckte det. Men ändå sved förödmjukelsen. Jag slog ihop 
anteckningshäftet, gick ut i förrummet och fortsatte vidare, 
genom alla ekande, nymålade gemak – uppkallade efter Venus, 
Merkurius, Mars, Jupiter – medan slavar i vadderade toffl or rörde 
sig ljudlöst med brinnande vaxljus bland gudomarna och tände 
lampor och ljusstakar. Jag gick ut i trädgårdens milda varma 
skymning där cikadorna sjöng, och av någon anledning som jag 
än i denna dag inte kan sätta ord på grät jag, men jag förmodar att 
jag måste ha varit mycket trött.

Dagen hade nästan bräckt när jag vaknade, stel i kroppen och 
kallfuktig av dagg. För ett ögonblick hade jag ingen aning om var 
jag befann mig eller hur jag hade kommit dit, men sedan förstod 
jag att jag låg på en stenbänk intill husets framsida, och att det 
var Cicero som hade väckt mig. Uttrycket i hans ansikte ovan-
för mig var bistert. ”Vi är färdiga här”, sade han. ”Vi måste fort 
tillbaka till Rom.” Han kastade en blick bort mot den väntande 
vagnen och lade ett fi nger över läpparna för att varna mig för att 
säga någonting inför Hortensius hovmästare. Så det var under 
tystnad som vi steg upp i carpentum, och jag minns att jag när vi 
for ut ur trädgården vände mig om för att en sista gång se på det 
stora huset och på facklorna som fortfarande brann utanför, men 
som nu inte lyste så klart längre när det bleka morgonljuset blev 
starkare. Av de övriga aristokraterna syntes inte ett spår.
 Medveten om att han inom drygt två timmar skulle vara 
tvungen att lämna hemmet för att bege sig till Marsfältet manade 
Cicero hela tiden på kusken, och de arma hästarna måste ha pis-
kats skinnfl ådda. Men turen var med oss: vägarna låg tomma, 
sånär som på några mycket morgontidiga väljare på väg till fots 
in mot Rom för att rösta, så vi ven fram och nådde Fontanalie-
porten just när den höll på att öppnas, varpå vagnen skramlade 
uppför Esquilinen fortare än en löpare. Strax före Tellustemplet 
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sade Cicero åt kusken att stanna och släppa av oss, så att vi kunde 
gå sista biten – en befallning som förbryllade mig, tills jag förstod 
att han ville slippa bli sedd av den skara klienter som redan hade 
börjat att samlas på gatan utanför hans port. Han stegade iväg 
framför mig på sitt vanliga sätt, med händerna knäppta bakom 
ryggen och behöll fortfarande sina tankar för sig själv, och jag såg 
att hans förut så skinande vita toga var fl äckad av smuts. Vi gick 
förbi husgaveln och in genom tjänstefolkets lilla bakdörr, och där 
stötte vi ihop med Terentias syssloman, den avskyvärde Philo-
timus, uppenbarligen på hemväg från någon nattlig herdestund 
med en av slavfl ickorna. Cicero såg honom inte ens, så upptagen 
var han av det som hade hänt och det som skulle komma. Ögonen 
var röda av utmattning och ansiktet och håret bruna av resdamm. 
Han sade åt mig att låsa upp porten och släppa in folket. Sedan 
gick han upp på övervåningen.
 Bland de första som steg över tröskeln var Quintus, som givet-
vis krävde att få veta vad som hade förevarit. Han och de övriga 
hade väntat i Atticus bibliotek nästan ända till midnatt på att vi 
skulle komma tillbaka, och han var lika ilsken som orolig. Det 
försatte mig i ett pinsamt läge, och jag kunde bara stamma att jag 
helst såg att han ställde sina frågor direkt till sin bror. Ärligt talat 
kände jag att åsynen av Cicero och hans bittraste fi ender samlade 
på ett sådant ställe var så overklig att jag nästan kunde ha trott att 
jag hade drömt. Quintus var inte nöjd, men lyckligtvis bespara-
des jag vidare pinsamheter tack vare blotta antalet besökare som 
kom strömmande in genom porten. Jag räddade mig genom att 
påstå att jag måste övertyga mig om att allt var redo i tablinum, 
och därifrån slank jag iväg till mitt lilla krypin och sköljde halsen 
och ansiktet med ljummet vatten från handfatet.
 När jag träffade Cicero en timme senare visade han än en gång 
prov på den anmärkningsvärda förmåga till återhämtning som jag 
ser som utmärkande för alla framgångsrika politiker. När man 
såg honom komma nedför trappan, i nystruken vit toga, tvättad i 
ansiktet och med håret kammat, nyrakad och väldoftande, kunde 
ingen ha anat att han inte hade sovit under de senaste två dygnen. 
Det trånga huset var vid det här laget fullpackat av anhängare. 
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Cicero bar gossen Marcus, som fyllde ett år den dagen, försiktigt 
upphissad på axlarna, och det hördes ett sådant jubel när de bägge 
visade sig att åtskilliga takpannor måste ha lossnat – inte undra på 
att det arma barnet började gråta. Cicero satte raskt ned honom, 
så att det inte skulle framstå som ett dåligt omen, och räckte över 
honom till Terentia, som stod bakom honom i trappan. Han log 
mot henne och sade någonting, och i det ögonblicket begrep jag 
för första gången hur nära de hade kommit varandra med åren, 
att det som hade börjat som ett på förhand uppgjort äktenskap 
nu var ett beundransvärt förbund. Jag kunde inte höra vad som 
sades mellan dem, och sedan steg han ned till människorna.
 Det var så många där att han fi ck kämpa sig fram genom tabli-
num till atriet, där Quintus, Frugi och Atticus omgavs av ett 
aktningsvärt uppbåd senatorer. Bland dem som hade infunnit sig 
för att visa sitt stöd fanns Ciceros gamle vän Servius Sulpicius; 
Gallus, den uppburne rättsvetaren, som själv hade avstått från 
att kandidera; Frugi den äldre, med vilken han ju var i färd med 
att knyta familjeband; Marcellinus, som hade stött honom ända 
sedan rättegången mot Verres; samt alla de senatorer som han 
hade företrätt i domstol: Cornelius, Fundanius, Orchivius, liksom 
Fonteius, den besticklige ståthållaren över Gallien. Ja, medan jag 
trängde mig fram genom rummen i hälarna på Cicero var det som 
om de gångna åren hade fått liv igen – så många halvt bortglömda 
strider i rätten fanns företrädda där; till och med Popillius Laenas, 
vars brorson hade stått åtalad för fadermord och Cicero fått fri-
känd den dag då Sthenius kom till oss. Stämningen var mer lik en 
familjehögtid än en valdag, och Cicero var som alltid som fi sken 
i vattnet vid sådana tillfällen; jag tvivlar på att det fanns en enda 
meningsfrände där som inte fi ck skaka hand med honom, som 
inte fi ck ett kort ögonblick av närhet till honom, tillräckligt för 
att känna att han var utvald.
 Alldeles innan vi gav oss av drog Quintus Cicero åt sidan för att 
fråga, inte så litet uppbragt som jag minns det, var i hela friden 
han hade hållit hus hela natten – han hade varit nära att skicka ut 
sina karlar för att leta efter honom – på vilket Cicero, medveten 
om alla andra människor omkring dem, lågmält svarade att han 
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skulle berätta det senare. Men det fi ck bara Quintus att ilskna till 
ännu mer: ”Vem tar du mig för?” frågade han. ”Din piga? Berätta 
det nu genast!” Och därför berättade Cicero i all hast för honom 
om resan ut till Lucullus palats, där Metellus och Catulus hade 
befunnit sig, liksom Hortensius och Isauricus.
 ”Hela surven patricier!” viskade Quintus upphetsat – nu hade 
han helt glömt sin harm. ”Gudars, vem kunde ha trott något 
sådant? Och tänker de stödja oss?”
 ”Vi satt och talade i timmar, men till sist ville de inte binda sig 
förrän de hade överlagt med de andra stora familjerna”, svarade 
Cicero och blickade oroligt omkring sig för att se om någon lyss-
nade, men det var alldeles för larmigt för att någon skulle kunna 
höra honom. ”Jag tror att Hortensius skulle ha anslutit sig utan 
vidare. Catulus är och förblir instinktivt motståndare. De andra 
tar tillvara sina egna intressen. Det är bara att vänta och se.”
 Atticus, som hade hört alltsammans, sade: ”Men de trodde på 
de bevis som du lade fram?”
 ”Ja, jag tror det. Tack vare Tiro. Men allt det här kan vi ta upp 
senare. Upp med hakan och ut med bröstet nu, mina herrar”, 
sade han och grep allas våra händer i tur och ordning, ”vi har ett 
val att vinna!”
 Sällan kan en kandidat ha svarat för ett mer anslående skådespel 
än Cicero den dagen på sin vandring bort till Marsfältet, och för 
det hade vi till stor del Quintus att tacka. Vårt tåg måste ha haft 
tre-fyrahundra deltagare – musiker, ynglingar som bar grönskan-
de kvistar omlindade med band, fl ickor som strödde rosenblad 
på vår väg, skådespelarvänner till Cicero från teatern, senatorer, 
riddare, köpmän, torghandlare, åhörare från domstolarna, folk ur 
skrån och gillen, rättstjänare, företrädare för romarna på Sicilien 
och i Hitre Gallien. Vi åstadkom ett förfärligt oväsen med vårt 
jubel och visslande när vi kom ut på fältet, och en fl odvåg av 
väljare vällde fram mot oss. Enligt min erfarenhet sägs det alltid 
i valtider att det just nu pågående valet är det viktigaste någon-
sin, och åtminstone den dagen rymde påståendet ett visst mått 
av sanning. Upphetsningen ökade också därför att ingen anade 
utgången, på grund av de fl itigt verksamma röstfi skarna, det stora 
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antalet kandidater, liksom fi endskapen mellan dessa efter Ciceros 
angrepp på Catilina och Hybrida i senaten.
 Vi hade väntat oss bråk, och Quintus hade vidtagit försiktig-
hetsmåttet att befalla ut några av våra mer handfasta menings-
fränder omedelbart bakom och framför Cicero. När vi närmade 
oss röstningsfållorna kände jag mig mer och mer orolig, för jag 
såg Catilina och hans anhang längre fram, där de stod och lur-
passade vid valövervakarens tält. Några av dessa råskinn skrek 
oförskämdheter åt oss när vi kom fram till inhägnaden, men 
Catilina själv fortsatte, efter en kort, föraktfull blick mot Cicero, 
sitt samtal med Hybrida. Jag muttrade till unge Frugi att det 
förvånade mig att Catilina inte åtminstone försökte spela över-
lägsen – det brukade vara hans vanliga jag – på vilket Frugi, som 
ingalunda var tappad bakom en vagn, svarade: ”Han tycker inte 
att det behövs – så säker är han på att vinna.” Orden gjorde mig 
illa till mods.
 Men så hände något mycket märkvärdigt. Sittande konsul, Mar-
cius Figulus, hörde efter med auguren att alla tecken var gynn-
samma för att inleda röstningen, då Hortensius dök upp i samma 
ögonblick, åtföljd av ungefär tjugo män. Folkmassan delade på 
sig för att släppa fram honom. Han gick bort till stängslet och 
ropade till Cicero, som avbröt sitt samtal med en av de andra 
kandidaterna – Cornifi cius, tror jag det var – och gick fram till 
honom. Bara detta var en överraskning, för det var ju känt att 
de två gamla fi enderna var som hund och katt. Det gick ett sus 
genom åskådarskaran, och Catilina och Hybrida vände sig förstås 
om och stirrade. Under några ögonblick betraktade Cicero och 
Hortensius varandra och nickade sedan samtidigt, varpå bägge 
räckte ut handen och skakade den andres. Inte ett ord yttrades, 
och fortfarande med Ciceros hand om sin vände sig Hortensius 
till hälften om mot männen bakom sig och höjde Ciceros arm 
över hans huvud. Ett stort jubel, blandat med några få burop och 
stönanden, bröt ut från åskådarna, för det kunde inte råda någon 
tvekan om vad åtbörden betydde – jag hade sannerligen aldrig 
väntat mig att få se något sådant. Aristokraterna stödde Cicero! 
Hortensius medhjälpare vände sig omedelbart om och försvann 
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in i hopen, antagligen för att meddela alla adelns röstvärvare att 
de skulle rikta om sitt stöd. Jag dristade mig till att kasta en blick 
mot Catilina och han såg mest av allt förundrad ut, eftersom det 
som hade hänt visserligen var betydelsefullt – folk stod fortfa-
rande och surrade om det – men hade gått så fort att Hortensius 
redan var på väg därifrån. Strax därefter kallade Figulus på kan-
didaterna att de skulle följa honom till podiet så att röstningen 
kunde börja.

Man känner alltid igen en narr: det är han som säger att han vet 
vem som kommer att vinna ett val. Men ett val är en levande 
varelse – man kan nästan säga den mest obändigt levande var-
else som fi nns – med tusen och åter tusen hjärnor och lemmar 
och ögon och tankar och viljor, och den varelsen slingrar sig och 
vänder om och springer iväg i riktningar som ingen kan förutse, 
ibland bara för glädjen i att kunna visa hur fel förståsigpåarna har 
haft. Så mycket lärde jag mig den dagen på Marsfältet, när inäl-
vorna granskades, himlarna avspanades efter misstänkta fågel-
sträck, gudarnas välsignelse åkallades, alla fallandesjuka ombads 
att lämna fältet (på den tiden gjorde ett anfall av fallandesjuka, 
morbus comitalis, valförfarandet ogiltigt), en legion ställdes upp 
på Roms infartsvägar som värn mot överraskningsanfall, förteck-
ningen över kandidater lästes upp, hornblåsarna blåste, den röda 
fanan hissades över Janiculum och Roms folk började avge sina 
röster.
 Äran att rösta först av de etthundranittiotre röstberättigade 
centurierna gavs med lottens hjälp, och att ingå i denna centu-
ria prerogativa, som den kallades, ansågs vara en sällsynt nåd, 
eftersom den centuriens beslut ofta förebådade vad som komma 
skulle. Bara de mest förmögna centurierna hade rätt att delta i 
lottningen, och jag minns att jag stod där och betraktade årets 
vinnare, en trogen skara köpmän och penningmäklare, självmed-
vetet vandra på led över spången och försvinna bakom skärmar-
na. Deras röster räknades illa kvickt och Figulus steg fram på sitt 
podium och meddelade att de hade Cicero som etta, Catilina 
som tvåa. Genast fl ämtade hopen till, för alla de där narrarna 
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som jag nämnde tidigare hade spått att Catilina skulle komma 
på första och Hybrida på andra plats, och så övergick fl ämtan-
det snabbt i jubelrop när Ciceros anhängare insåg vad som hade 
skett och ropen spred sig över hela Marsfältet. Cicero stod under 
solseglet nedanför konsulns podium. Han tillät sig bara det allra 
fl yktigaste av leenden, och sedan – så stor var skådespelaren som 
bodde i den mannen – samlade han anletsdragen till ett värdigt 
och myndigt uttryck passande en romersk konsul. Catilina – som 
befann sig så långt från Cicero som det var möjligt, med alla de 
övriga kandidaterna på rad mellan dem – såg ut som om han hade 
fått ett slag i ansiktet. Bara hos Hybrida syntes inget uttryck alls 
– om det berodde på att han som vanligt var berusad eller var 
alltför dum för att begripa vad som hände vet jag inte. Vad Cras-
sus och Caesar beträffar hade de strosat omkring och småpratat i 
närheten av det ställe där väljarna kom ut efter att ha avgett sina 
röster, och jag kunde ha skrattat högt åt de klentrogna blickar de 
utbytte. De överlade som hastigast och pilade sedan iväg åt var 
sitt håll, utan tvivel för att kräva besked om varför en insats på 
tjugo miljoner sestertier inte hade klarat att säkra rösterna från 
centuria prerogativa.
 Om Crassus verkligen hade köpt de åttatusen röster som 
Ranunculus hade uppskattat det till skulle det i vanliga fall ha 
räckt för att vinna valet. Men det här valet var ovanligt, tack 
vare det intresse som det hade framkallat över hela Italien, och 
allt eftersom röstningen fortgick under förmiddagen blev det 
uppenbart att högste bestickaren hade missat målet. Cicero hade 
alltid varit säker på att ha riddarståndet bakom sig, liksom Pom-
pejus anhängare och de lägre stånden. Nu när Hortensius, Catu-
lus, Metellus, Isauricus och bröderna Lucullus ställde upp med 
aristokraternas röstblock vann han en röst från varje centuria, 
antingen som första eller andra val, och snart var den enda frågan 
vem som skulle bli hans ämbetsbroder som konsul. Under hela 
förmiddagen verkade det bli Catilina, för vid middagstimmen var 
ställningen enligt mina anteckningar (som jag påträffade härom-
dagen):
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 Cicero 81 centurier
 Catilina 34 centurier
 Hybrida 29 centurier
 Sacerdos 9 centurier
 Longinus 5 centurier
 Cornifi cius 2 centurier

Men sedan röstade de sex centurier som var sammansatta enbart 
av aristokrater, sex suffragia, och det var de som verkligen satte 
kniven i Catilina – om jag har en bild som är den mest inpräg-
lade från denna minnesvärda dag så är det den av patricierna när 
de vandrade förbi kandidaternas led efter att ha röstat. Eftersom 
Marsfältet ligger utanför stadsgränsen fanns det inget som hind-
rade Lucius Lucullus, och med honom Quintus Metellus, bägge 
i purpurröda mantlar och militär utstyrsel, från att komma och 
rösta, något som uppfattades som oerhört – men inget gick upp 
mot det tumult som hälsade tillkännagivandet att deras centuria 
hade röstat på Cicero som första namn och sedan Hybrida. Efter 
dem kom Isauricus, Curio den äldre, Aemilius Alba, Claudius 
Pulcher, Junius Servilius – make till Catos syster Servilia – gamle 
Metellus Pius, pontifex maximus, för sjuk för att kunna gå men 
framburen på bår, åtföljd av sin adoptivson Scipio Nasica … Och 
om och om igen förkunnades ett och detsamma: Cicero först, 
sedan Hybrida; Cicero först, sedan Hybrida; Cicero först … När 
slutligen Hortensius och Catulus gick förbi var det märkbart att 
ingen av dem kunde förmå sig att se Catilina i ögonen, och när 
det så förkunnades att också deras centuria hade röstat för Cicero 
och Hybrida måste Catilina ha insett att hans möjligheter var 
uttömda. Vid det laget hade Cicero åttiosju centurier mot Hybri-
das trettiofem och Catilinas trettiofyra – för första gången den 
dagen hade Hybrida gått om sin medkandidat, men vad viktigare 
var: aristokraterna hade inför allmänheten vänt sig mot en av sina 
egna, och det fullkomligt skoningslöst. Efter det var Catilinas 
kandidatur död, men han måste tilldelas högsta betyg för sitt 
uppförande. Jag hade väntat mig att han skulle rymma fältet i 
vrede eller angripa Cicero och försöka döda honom med sina bara 
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händer. I stället stod han orubbligt kvar på sin plats hela denna 
långa, heta dag, allt medan romarna vandrade förbi honom och 
hans hopp om att vinna konsulsvärdigheten sjönk tillsammans 
med solen, och han bibehöll en uppsyn av orubbligt lugn, också 
när Figulus trädde fram för sista gången och förkunnade valet 
avslutat:

 Cicero 193 centurier
 Hybrida 102 centurier
 Catilina 65 centurier
 Sacerdos 12 centurier
 Longinus 9 centurier
 Cornifi cius 5 centurier

Vi hurrade tills det sved i strupen, även om Cicero själv verkade 
högst beklämd för att vara en man som nyss hade fått sitt livs 
högsta önskan uppfylld, och jag kände mig besynnerligt illa till 
mods. Han uppvisade nu hela tiden det som jag senare kom att 
förstå som hans “konsulsuttryck”: hakan en liten aning i vädret, 
munnen rak och bestämd, blicken riktad mot något ärorikt fjär-
ran mål. Hybrida räckte Catilina handen, men denne brydde sig 
inte om den utan steg liksom bedövad ned från podiet. Han var 
krossad och berövad allt – det skulle säkert inte dröja mer än 
ett år eller två innan han slutgiltigt kastades ut ur senaten. Jag 
såg mig omkring efter Crassus och Caesar, men de hade lämnat 
Marsfältet fl era timmar tidigare, då Cicero väl hade fått det antal 
centurier som krävdes för att vinna. Det hade också aristokra-
terna gjort. De hade gått hem för dagen i samma ögonblick som 
Catilina hade avfärdats en gång för alla, likt män som fått ett 
otrevligt uppdrag – ungefär som att ta bort en älskad jakthund 
som har drabbats av vattuskräck – och som nu inget hellre öns-
kade än att njuta den angenäma stillheten vid sin egen härd.

Så fi ck Marcus Tullius Cicero fyrtiotvå år gammal, vid lägsta stad-
gade ålder, det högsta imperium som var den romerska konsuls-
värdigheten – förbluffande nog genom samtliga centuriers röster, 
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och dessutom som ”uppkomling”, utan anor, förmögenhet eller 
vapenmakt bakom ryggen – en bedrift som ingen vare sig förr 
eller senare har svarat för. Den kvällen återvände vi från Marsfäl-
tet till hans enkla hem, och när han väl hade tackat och skickat 
iväg sina anhängare och lyckönskats av sina slavar, befallde han 
att divanerna från matrummet skulle bäras upp på taket, så att 
han kunde äta middag i det fria som han hade gjort den kväll – 
så länge sedan det nu verkade – då han först hade berättat att 
han tänkte försöka bli vald till konsul. Jag var hedrad över att 
bli inbjuden till familjemåltiden, för Cicero framhöll bestämt att 
han aldrig skulle ha nått sitt mål utan mig. Under ett svindlande 
ögonblick trodde jag att han tänkte ge mig min frihet och min 
lantgård här och nu, men han sade ingenting om det, och det ver-
kade inte vara rätt tid eller plats att ta upp frågan. Han vilade på 
en av divanerna tillsammans med Terentia, Quintus på en annan 
tillsammans med Pomponia, Tullia på en tredje med sin fästman 
Frugi, och jag tillsammans med Atticus. Nu vid min höga ålder 
minns jag nästan ingenting av vad vi åt eller drack, eller något 
överhuvudtaget av dessa saker, men jag minns att var och en av 
oss berättade sina minnen av dagen, i synnerhet det oerhörda i att 
aristokratin samfällt hade röstat för Cicero.
 ”Berätta, Marcus”, sade Atticus på sitt okonstlade sätt, sedan vi 
alla hade intagit mängder av gott vin, ”hur lyckades du övertala 
dem? Visserligen vet jag att du äger talets gåva, men de där män-
nen föraktar ju dig – ja, de hatar allt du säger och står för. Vad 
erbjöd du dem, förutom att stoppa Catilina?”
 ”Givetvis måste jag lova att leda motståndet mot Crassus och 
Caesar och tribunerna när de lägger fram sitt förslag om laga 
skifte.”
 ”Ingen liten uppgift”, sade Quintus.
 ”Var det allt?” framhärdade Atticus. (När jag nu ser tillbaka är 
jag övertygad om att han spelade skicklig korsförhörare, att han 
visste svaret på frågan innan han ställde den; förmodligen hade 
han fått det av sin gode vän Hortensius.) ”Gick du verkligen inte 
med på något mer? Du satt ju där inne i åtskilliga timmar.”
 Cicero spratt till. ”Jo …”, sade han motvilligt, ”jag var tvungen 
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att ge ett bindande löfte: att som konsul föreslå senaten att ge 
Lucullus en triumf, och Quintus Metellus likaså.”
 Nu förstod jag äntligen varför Cicero hade verkat så bister och 
beklämd när han hade lämnat mötet med aristokraterna. Quin-
tus ställde ned sitt fat och betraktade honom med ohöljd fasa. 
”Först vill de alltså att du ska vända folket mot dig genom att säga 
nej till skiftet, sedan att du ska göra dig till fi ende med Pompejus 
genom att bevilja hans värsta motståndare triumfer?”
 ”Jag är rädd”, sade Cicero trött, ”att aristokratin inte skaffade 
sig alla sina rikedomar utan att vara hård vid förhandlingsbordet. 
Jag höll emot så länge jag kunde.”
 ”Men varför gick du med på det?”
 ”Därför att jag måste vinna.”
 ”Exakt vad?”
 Cicero teg.
 ”Bra”, sade Terentia och klappade sin make på knät. ”Jag tror 
att alla de där besluten var bra.”
 ”Självklart tycker du det!” sade Quintus. ”Men inom några få 
veckor efter att Marcus har tillträtt ämbetet kommer han inte 
att ha några anhängare kvar. Folket kommer att anklaga honom 
för att ha svikit. Pompejanerna kommer att göra detsamma. Och 
aristokraterna kommer att överge honom så fort han har tjänat 
sitt syfte. Vem fi nns kvar till hans försvar?”
 ”Jag ska försvara dig”, sade Tullia, men för en gångs skull var 
det ingen som skrattade åt hennes brådmogna trohet och rätt-
framhet och inte ens Cicero gjorde något annat än smålog. Men 
så samlade han sig.
 ”Nej vet du vad, Quintus”, sade han, ”du fördärvar ju hela kväl-
len. Mellan två ytterligheter fi nns det alltid en tredje väg. Crassus 
och Caesar måste stoppas – den saken är klar. Och vad Lucullus 
beträffar, så anser alla att han förtjänar en triumf hundra gånger 
om för sina bedrifter i kriget mot Mithradates.”
 ”Och Metellus?” inföll Quintus.
 ”Jag är säker på att jag kan hitta något att lovorda även hos 
Metellus, om du bara ger mig tid.”
 ”Och Pompejus?”



 ”Pompejus är, som vi alla vet, inget annat än republikens ödmju-
ke tjänare”, svarade Cicero med en luftig handrörelse. ”Och vad 
viktigare är”, tillade han oberört, ”han är inte här.”
 Det blev tyst, och sedan brast Quintus motvilligt i skratt. ”Han 
är inte här”, upprepade han. ”Det stämmer.” Och så småningom 
låg alla där och skrattade – man kunde inte annat än skratta.
 ”Det var bättre!” Cicero log mot oss. ”Konsten att leva består i 
att ta itu med problemen allt eftersom de uppstår, i stället för att 
bli nedstämd genom att oroa sig för dem långt i förväg. Särskilt en 
kväll som denna.” Och en tår blänkte till i hans öga. ”Vet ni vad 
vi borde skåla för? Jag tycker att vi ska utbringa en skål till min-
net av vår käre Lucius, som var med oss här uppe på taket när vi 
först talade om valet till konsul och som så gärna skulle ha velat 
uppleva den här dagen.” Han höjde sin bägare och vi gjorde alla 
detsamma, även om jag inte kunde låta bli att minnas det sista 
som Lucius någonsin fi ck sagt till honom: Ord, ord, ord. Finns det 
aldrig något slut på alla konster som du kan få dem att utföra?
 Senare, när alla hade gått till sitt, lade sig Cicero raklång på 
en av divanerna med händerna knäppta bakom huvudet och såg 
upp mot stjärnorna. Jag satt tyst mitt emot honom med anteck-
ningshäftet redo ifall han skulle behöva mig. Jag försökte hålla 
mig vaken. Men kvällen var varm och det gick runt i huvudet på 
mig av trötthet, och när jag nickade till för fjärde femte gången 
tittade han bort mot mig och sade åt mig att gå och vila litet: ”Du 
är en vald konsuls hemligskrivare nu. Du kommer att behöva 
vara lika skarp i hjärnan som din stylus i spetsen.” Och när jag 
reste mig för att ta farväl lutade han sig tillbaka och fortsatte att 
begrunda himlavalvet. ”Hur kommer eftervärlden att döma oss, 
Tiro?” frågade han. ”Det är den enda fråga som är av vikt för en 
statsman. Men innan eftervärlden kan döma oss måste den först 
minnas vilka vi är.” Jag väntade länge för den händelse han ville 
tillägga något, men han verkade ha glömt att jag fanns till, så jag 
gick därifrån och lämnade honom åt sitt.



kommentar

Imperium må vara en roman, men fl ertalet av de händelser som skild-
ras har ägt rum i verkligheten; resten kan åtminstone ha hänt, och ing-
enting, hoppas jag (i det fallet utlämnad åt fru Fortuna), kan bevisas 
inte ha hänt. Att Tiro skrev Ciceros levnadsteckning bekräftas av både 
Plutarkos och Asconius; den försvann i samband med det romerska 
rikets nedgång och fall.
 Mina främsta källor är de tjugonio volymerna med Ciceros samlade 
tal och brev i Loeb Classical Library, utgivna av Harvard University 
Press. En annan ovärderlig hjälp har varit The magistrates of the Roman 
republic, II, 99 B.C. – 31 B.C. av T. Robert S. Broughton, utgiven av 
American Philological Association. Jag vill också tacka William Smith 
(1813–93), redaktör för Dictionary of Greek and Roman biography and 
mythology, Dictionary of Greek and Roman antiquities och Dictionary 
of Greek and Roman geography – tre ofantliga och oöverträffade monu-
ment över den viktorianska tidens klassiska fornkunskap. Givetvis före-
ligger många andra, nyare verk, till vilka jag hoppas kunna hänvisa i 
sinom tid.

16 maj 2006
R.H.
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