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Bevezető
A történelem néha borzasztónak bizonyul. Mármint ami a meg-
tanulását illeti. A legborzasztóbb az benne, hogy folyton válto-
zik. A matekban kétszer kettő általában négy, a kémiában a víz 
alkotóeleme mindig a hidrogén és az oxigén. 

A töri nem ilyen egyszerű. A történelemben egy „tény” néha 
nem feltétlenül tény. Hanem általában valakinek a „véleménye”. 
Márpedig különböző embereknek különböző a véleménye.

Például te, mondjuk, borzalmasabbnak találod az egyik ta-
národat a menzai tökfőzeléknél. Ez a te véleményed. A tanárod 
mamája viszont nyilvánvalóan édesebbnek látja a legédesebb 
forró csokinál. Ez az ő véleménye. Lehet, hogy mindkettőtök-
nek igaza van, de az is lehet, hogy mindketten tévedtek...

Kapiskálod, miről is van szó? Mindkettőnek igaza van, és 
mindketten tévednek!

Természetesen az ilyen jellegű őszinte válaszok után nem zá-
poroznak rád a jó jegyek. De nem ám! A tanárok megpróbálják 
bemagyarázni neked, hogy igenis léteznek „jó” és „rossz” vála-
szok, még ha ez nem is igaz. 
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MIKOR ÉPÜLT RÓMA?

HOL ÁLLT HADRIANUS FALA?

MIBŐL 
GONDOLOD?

HADRIANUS KERT- 
JÉNEK VÉGÉBEN,  

TANÁR ÚR!

MERT ANYUKÁM AZT 
MONDTA, HOGY RÓMA  

NEM ÉPÜLT FÖL  
EGY NAP ALATT.

ÉJSZAKA,  
TANÁRNŐ KÉREM!



Persze még az igazán tébolyult történelem tényeinél is van-
nak rettenetesebb dolgok. Mire tippelsz? A tanárok poénjai si-
ralmasabbak, mint a londoni Tower kínzókamrája.

Szóval, a töri elég tébolyító tud lenni. Azonban amikor megis-
mered a valódi igazságot a múltról, akkor hirtelen rádöbbensz, 
hogy félelmetesen klassz dolog. Mindenki szívesen borzong 
egy szaftos gyilkossági történeten. A  történelemben százával 
találhatsz ilyeneket, gondolj csak Julius Caesar esetére: vérben 
úszott a tetthely. Aztán ott vannak a háborúk, akadnak krimik, 
horrortörténetek és komédiák is. A történelemnek ezzel az ar-
cával ismertet meg ez a könyv. Ha egy kicsit is szerencsés vagy, 
halálra rémítheted a tanárodat!
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A RÓMAIAK MEGHÓDÍTOTTÁK AFRIKÁT, AZTÁN MEGHÓDÍTOTTÁK 
EURÓPÁT, AZTÁN BRITANNIÁT, AZTÁN EGYSZER CSAK MEGÁLLTAK. 

BIZTOSAN ELVESZTETTÉK A VONZEREJÜKET! HEHEHE!

A RÓMAIAK HÁROM RÉSZRE VÁGTÁK GALLIÁT.  
JÓ VOLT AZ OLLÓJUK! HAHAHA!

DILIS!

AZÉRT, HOGY A BRITEK NE 
BÚJHASSANAK EL A SARKON.

 BÁRCSAK ŐT 
VÁGNÁ VALAKI 

HÁROM  
RÉSZRE!

MIÉRT ÉPÍTETTEK A RÓMAIAK EGYENES UTAKAT?



Időszalag
Rémes római idők

Kr. e.
753. A  legenda szerint Romu-
lus megalapítja Rómát. Valójá-
ban a rómaiak ősei földműves-
ként éltek az egykori Latium 
területén.
509. A  rómaiak megelégelik 
kegyetlen királyuk, Tarquinius 
áldásos tevékenységét. Kirúg-
ják, és maguk uralkodnak to-
vább (ezt hívták köztársaság-
nak).
264. Az  első pun háború az 
észak-afrikai Karthágó ellen. 
Eredmény: Róma vs Karthágó 
1:0.
218. A karthágói Hannibál ele-
fántokkal támadja meg Rómát. 
Nem tudja bevenni, de Itália 
népét rettegésben tartja.
202. Scipio kerül a római had-
sereg élére, és legyőzi Hanni-
bált. Róma vs Karthágó 2:0. 
A  római földművesek egyre 
több földet szereznek, végül 
már övék egész Itália.
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MIT SZÓLNÁL  
EGY  

BIRODALOM- 
ALAPÍTÁSHOZ?

Ó, TE JÓ ÉG! EZ AZ 
ELEFÁNT BALRA HÚZ!

AMÚGY IS 
FURCSA 

NEVE  
VOLT!

LE TARQUINIUSSAL!

LE TARQUINIUSSAL!



146. Harmadik pun háború. Is-
mét Róma szerez pontot. A  ró-
maiaknak kezd tetszeni, hogy 
népeket hódítanak meg. Tevé-
kenységüket a világ többi részén 
folytatják. 
130. Éppen túl vannak Görög-
országon és Spanyolország nagy 
részén. 
100. Julius Caesar születése.
59. Julius Caesart először vá-
lasztják konzullá. 
55. Julius Caesar először támad-
ja meg Britanniát, mert szerinte: 
a) a Britannia déli részén élők se-
gítséget nyújtanak a Franciaor-
szág északi részén élő galloknak, 
akik a rómaiak ellen lázadoznak, 
és b) rengeteg ón-, ólom- és réz-
lelőhelyet találtak ott. 
44. Julius Caesart egy életre dik-
tátorrá választják… Aztán meg- 
gyilkolják!

Kr. u.
43. Claudius parancsot ad Britan-
nia lerohanására – második kísér-
let!
60. Az  Icenusok törzse fellázad. 
Boudicca királynő vezetésével 
halomra gyilkolják a rómaiakat. 
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TALÁN SUSSEXBEN  
KELLETT VOLNA MARADNOM!

TE! EZ NEM 
IS ROSSZ!

CSAK A 
TENGERPART 

ÉRDEKLI ŐKET!

HÁT, AZ IDŐJÁRÁS MIATT 
NEM VOLT ÉRDEMES 

MEGHÓDÍTANI!



80. Julius Agricola befejezi Bri-
tannia meghódítását, kivéve a 
pikteket Skóciában. 
84. Agricola legyőzi a pikteket 
Mons Graupiusnál Skóciában. 
122. Hadrianus Észak-Angliá-
ban egy fal építésébe kezd, hogy 
távol tartsa a pikteket. 
235–285. Közel húsz római csá-
szár alig ötven év alatt – általá-
ban meggyilkolták őket.
313. Constantinus császár enge-
délyezi a keresztény vallás gya-
korlását.
380. A kereszténység a birodalom 
államvallásává növi ki magát.
401. Római csapatokat vonnak 
ki Britanniából, hogy Rómát vé-
delmezzék. 
410. Barbár germán törzsek tá-
madják meg a birodalmat és ma-
gát Rómát is.
476. Lemondásra kényszerítik a 
Nyugatrómai Birodalom utolsó 
császárát.
1453. A  Keletrómai Birodalmat 
meghódítják a törökök. A Római 
Birodalom bukása.

A  római Paulinus tábornok le-
győzi a királynőt, aki megmérge-
zi magát. 
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AZ ICENUSOK FELLÁZADTAK.

IGEN, NEKEM IS ÚGY TŰNIK.

NEM HITTEM, HOGY EGYEDÜL 
KELL FELÉPÍTENEM!

ILYEN BÖHÖM NAGY 
ÉPÜLETET MÉG SOHA 

NEM RABOLTAM KI!



Barbár brit idők
Kr. e.
6500. Vége a jégkorszaknak, 
egyre emelkedik a tengerek víz-
szintje, olyannyira, hogy Európa 
északnyugati csücskét elvágja a 
víz a szárazföld többi részétől. 
Megszületnek a Brit-szigetek, la-
kóik a britek.
3600. A  britek tető alá hozzák 
Stonehenge-t.
2150. Délnyugaton ónt találnak. 
Rézzel ötvözik, s ezzel megalkot-
ják az emberiség addig ismert 
legkeményebb fémjét, a bronzot.
900. A  britek ember- és állatál-
dozatokat mutatnak be Peterbo-
rough-nál.
600. Innentől kezdve vasból ké-
szítik a fegyvereket és az egyéb 
eszközöket.
70. A  druidák lesznek a britek 
nagy hatalmú vezetői.
55. Julius Caesar lerohanja Bri-
tanniát, de nem marad sokáig.

Kr. u.
10. Britannia függetlenné válik 
Rómától, de egyes brit vezérek szí-
vesen majmolják a római stílust.
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JÖTTEM, LÁTTAM, 
GYŐZTEM... DE 

CSAK A HÉTVÉGÉRE 
MARADOK.

MOST MÉG NEM 
HASONLÍT EGY 

IGAZI ANGOL 
CSATORNÁRA, 
DE MAJD EGY 

NAP...!

AMIKET FÁBÓL ÉPÍTETTÜNK, 
AZOK FOLYTON LEÉGTEK.

EZ VAS, A BRONZ MÁR 
KIMENT A DIVATBÓL.



30. A Britannia gazdag, délkele-
ti részén uralkodó Cunobelinus 
egyszerűen Rexnek hívatja ma-
gát, ami a rómaiak nyelvén any-
nyit tesz: „király”.
41. Cunobelinus halála után 
fiai, Togodumnus és Caratacus 
folytatják az uralkodást. Ők nin-
csenek annyira elájulva a római- 
aktól.
42. Vericát, a dél-angliai atriba-
tes törzs királyát azonnali ha-
tállyal meneszti a népe, mert 
lepaktált a rómaiakkal. Verica 
Rómába menekül és segítséget  
kér.
43. Egy római támadás során 
Togodumnust megölik egy csa-
tában a Medway folyónál.
51. Néhány éves ellenállás után 
Caratacust is legyőzik, s meg-
láncolva vezetik a rómaiak tábo- 
rába.
60. Boudicca, a kelet-angliai ice-
nusok királynője lázadást indít a 
rómaiak ellen, de vereséget szen-
ved. A rómaiak a druida szentélyt 
is lerombolják Anglesey-nél.
122. Hadrianus császár falat 
kezd építtetni, hogy megállítsa a 
pikteket és a skótokat.
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HÁT EZEKNEK 
SEMMI SEM 

SZENT?!

SZÓLÍTSATOK 
CSAK C-REXNEK.

KÖLCSÖN TUDNÁL ADNI  
EGY HADSEREGET?

UHHH!



125. A  római hadsereg szívesen al-
kalmaz brit zsoldosokat, akik nyuga-
lomba vonulásuk után római polgá-
rok lehetnek.
213. Minden szabad brit római pol-
gárrá válik – azonban a római polgá-
rok római adót fizetnek!
367. Ahogyan gyengül a Római Bi-
rodalom, úgy szaporodnak a betöré-
sek Hadrianus falánál.
405. A rómaiak távozásával életmód-
juk sem népszerű többé. A római ér-
mék használata helyett visszatérnek 
a jól bevált cserekereskedelemhez.
410. Honorius császár azt mondja a 
briteknek, amikor az írek, a piktek, 
a skótok és a szászok (Észak-Ger-
mániából) megtámadják Britanniát: 
„Védjétek meg magatokat!”
420. A szászok letelepednek Britan-
nia keleti részén.
443. A  városokban tomboló pestis 
segít visszaszoktatni a népet a ha-
gyományos brit vidéki élethez.
446. A  britek a rómaiak segítségét 
kérik a szászok ellen, eredmény-
telenül. A  római fennhatóság alatt 
álló Britannia napja leáldozóban. 
A  szászok megkaparintják a gazdag 
délkeleti részt. A briteknek a továb-
biakban be kell érniük a szegény, vad 
északi és nyugati résszel.
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MOST AKKOR NYUGDÍJASOK VAGYUNK 
VAGY RÓMAI POLGÁROK? ESETLEG 

MINDKETTŐ?

HUHHH!

HOGYAN VÉDJÜK MEG 
MAGUNKAT?

HOZZÁJUK 
VÁGHATJUK EZEKET 

AZ ÉRMÉKET!

OTTHON, ÉDES 
OTTHON...?



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-rettegett-romaiak-8522?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-rettegett-romaiak-8522?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-rettegett-romaiak-8522?ap_id=KMR


21 félelmetes törzs
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KULCS:
1. DAMNONII
2. VOTADINI
3. SELGOVAE
4. NOVANTAE
5. BRIGANTES
6. PARISI

7. ORDOVICES
8. CORNOVII
9. CORITANI
10. ICENI
11. DEMETAE
12. DOBUNNI
13. CATUVELLAUNI

14. TRINOVANTES
15. SILURES
16. ATREBATES
17. BELGAE
18. CANTIACI
19. REGNENSES
20. DUROTRIGES
21. DUMNONII


