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Den unge Marcus bliver optaget som romersk legionær. Han gennemgår et kort træningsophold og sendes så
op til den nordlige grænse mod Germanien. Her kommer han til at gøre tjeneste hos 6. centurie, en mindre
hærenhed, som ledet af Centurionen bevogter den dæmning, som adskiller de romerske og germanske

områder.

Den første tid forløber fredeligt, men under overfladen lurer germanernes utilfredshed med romernes
tilstedeværelse. De gør klar til kamp, ledet af blandt andre høvdingesønnen Hilthred, hvis erklærede mål er,

"Denne gang stopper vi ikke, før hver en romer er død."

Uddrag:
Centuriet tog opstilling lidt længere fremme på vejen end der, hvor kampen havde stået, så sårede kunne

blive hjulpet væk og tilset. De var blevet en underlig tynd forsamling. Fra de otte gange ti mand i geled, som
var det normale for et centurie, var der kun omkring fire gange otte mand tilbage. Marcus stod stadig i
bagerste geled i en varm middagssol. Han følte instinktivt, at Centurionen stirrede på ham. Nå, han ville

hellere tage sin straf for at bryde formationen end have stået og set centuriet blive skudt i stykker af fjendens
bueskytter. Men han havde handlet uden ordrer, og han måtte acceptere sin straf herfor. Centurionen kom

langsomt hen til ham.

"Du bløder," sagde han.

Om forfatteren:
Jens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde og er uddannet cand.scient. fra Århus Universitet. Han

underviser på Herning Gymnasium.
"Legionæren 1 - 6. centurie" er hans debut som forfatter.
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