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1. kategória: „Ókori blogger”
Az alábbi személyek közül válassz ki egyet, akinek a nevében a blogot írod. Írhatsz több posztot,
vagy úgy is, mintha éppen most írnád a legfrissebbet. Nincs terjedelmi megkötés. Ügyelj a
helyesírásra is!
Ha letelt az idő, a blogposztot vagy add át a felügyelő tanárnak, vagy küldd el erre a címre:
pecs.hyperion@gmail.com
1) Amantius vagyok, a Colosseum állatgondozója. Nem mondhatnám, hogy átlagos életem van.
Egy labirintusban élni a föld alatt nem éppen egy álom, viszont olyan titkokat ismerek,
amelyeknek csak kevés ember van a birtokában. Hogy milyen titkok rejtőznek az épület falai
között? Nektek elárulom, de csak nektek!
2) Baedeccerus Minor a nevem, Rómában élek a családommal. Utazási irodánk van (a neve
Roma aeterna, via Caesaris 25, szemben az Ara Pacisszal, nem lehet nem észrevenni, Róma
legszebb épületeinek gyönyörű makettjei sorakoznak az irodánk előtt, a pavimentumon1).
Elsősorban beutaztatással foglalkozunk, a távoli provinciákból érkező csoportokra
specializáltuk magunkat. Tegnapelőtt érkezett Germániából egy ottani sacerdosokból2
szervezett csoport, s az volt a kifejezett kérésük, hogy a Septem Montes3 városának helyeit
szeretnék bejárni úgy, hogy egyetlen nap alatt minél többet lássanak. Elmesélem itt, de csak
nektek, merre vezettem őket, mit láttak, milyen kalandokban volt részük tegnapelőtt.
3) Calpurnia Gracillima a nevem, pályaválasztás előtt állok: leány létemre kitűnő
eredménnyel végeztem iskoláimat, s most szeretnék tovább tanulni, Görögországban – ó,
Rhodosz! ó Athén, Khiosz! –, de csak a legjobbakat fogadják el. Tegnapelőtt kellett
megjelennem a görög filozófus tanárok színe előtt, hogy beszámoljak nekik, milyen iskolákba
jártam, mi mindent tanultam eddig itthon, Rómában. Elmesélem most, csak nektek, hogyan
szerepeltem, mit kérdeztek, és hogy miben reménykedhetem.
4) Gaius Verres vagyok, nemrég még Szicília köztiszteletben álló propraetora. Tiszta
lelkiismerettel állíthatom, majd' három éves ottani munkám eredményeként e provincia
felvirágzott, a kereskedelem és a hozzá kapcsolódó iparágak soha nem látott mértékben
fejlődtek. Különösen a kultúra, azon belül is a műkincsgyűjtemények fejlesztése terén értem
el kimagasló eredményeket! A sors kegyetlen igazságtalansága, hogy ellenségeim találtak egy
velejéig gátlástalan ügyvédet, bizonyos Cicerót – micsoda név, Iupiterre! –, aki jó szónok (ezt
el kell ismernem), de pénzért bármilyen ügyet elvállal, és bármilyen hazugságra képes, csak
hogy lejárassa mégoly ártatlan ellenfelét! Nos, ezt az embert vásárolták meg szicíliai és római
ellenségeim, s ő most perbe fogott. Holnap lesz az első tárgyalási nap, fel kell készülnöm! Ti
olvashatjátok elsőként, hogyan fogom tényekkel bizonyítani, mi mindent tettem Szicíliáért, a
Római Birodalomért!
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