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Opis knjig 
 
RIMSKA VRATA 
 
Gladiatorski boji, spletke v senatu, osvajalske vojne, politični spori in suženjski upori so 
del izredne pripovedi o možu, ki bo postal največji med vsemi Rimljani: Juliju Cezarju. 
 
Na posestvu blizu Rima se dečka Gaj in Mark urita v mečevanju in vojaški strategiji. 
Kmalu Rim ogrozijo suženjski upori in krvav konflikt pretrese republiko. Mladeniča sta 
prisiljena najti vsak svojo pot … Iz nadarjenega mladeniča se Gaj razvije v véliki lik 
rimske senatorske politike. 
 
SMRT KRALJEV 
 
Po begu iz Rima mladi Julij Cezar služi na galeji in hitro pridobiva sloves junaškega 
bojevnika. Ves čas čaka na vrnitev v rojstno mesto, kar mu najprej prepreči srečanje s 
pirati, nato pa nov upor maščevalnega grškega poveljnika Mitridata. 
 
Ko se končno vrne v Rim, znova sreča prijatelja iz otroštva, Marka Bruta. Začne se 
uveljavljati v mestu in politiki, sooča se s prikritimi in znanimi sovražniki, spoznava 
pisane in nepisane zakone ... Nato pa mesto ogrozi nov sovražnik, mogočnejši od vseh 
prejšnjih - uporni suženj Spartak s svojimi številnimi četami. Cezar se neustrašno 

spoprime z izzivalci. 
 
POLJE MEČEV 
 
Julij se po štirih letih v Hispaniji, kjer je osvajal neznana ozemlja, vrne v Rim. Na volitvah je izvoljen za konzula, a ta uspeh ne pomeni 



prave zmage, saj se njegov boj s tem šele začne. Julij mora premagati dva sovražnika: rimski senat, kjer se vrstijo podkupovanja, zarote 
in izdajstva, ter neosvojena ozemlja Galije, ki jih branijo divja in uporna plemena. Za Cezarja je to priložnost, da si utre novo pot, ki ga 
bo ponesla na meje takrat znanega ozemlja, v Britanijo. 
 
BOGOVI VOJNE 
 
V četrtem romanu iz zbirke Imperator pisatelj opiše zadnja leta življenja Julija Cezarja. Veliki voditelj se mora spopasti v najhujši bitki 
dotlej – napadel bo sam Rim, ki ga vodi diktator Pompej. A vojna z lastnim ljudstvom ne bo lahka. Pompej pobegne v Grčijo, kjer zbere 
velikansko vojsko, ki se spopade z Julijevimi legijami. Kljub premoči je Pompej poražen; uide v Egipt, kamor mu sledi tudi Julij. Tu se 
Julijeva zgodba preplete z usodo faraona Ptolemaja in njegove žene Kleopatre. Julij poveže Rim in Egipt ter tako ustvari največji imperij 
dotlej. Toda njegova moč in oblast sta tudi povod za izdajstvo njegovega najboljšega prijatelja Bruta, ki ga na koncu ubije v zahrbtni 
zaroti. 
 
KRI BOGOV 

Cezarja umorijo. Rim se zavije v žalost. Maščevanje bo krvavo. 
 
Zarotniški senatorji so hladnokrvno zabodli rimskega junaka in najslavnejšega vojskovodjo. Pred podivjano rimsko množico so se 
najprej zatekli v senat, a so podcenjevali moč enega človeka: Cezarjevega pranečaka in dediča, kasnejšega prvega rimskega cesarja 
Avgusta Oktavijana. 
 
Oktavijan, odločen, da bo tudi za ceno državljanske vojne maščeval Cezarjevo smrt, se poveže z Markom Antonijem, svojim največjim 
tekmecem in hkrati edinim, ki je bil Cezarju resnično zvest. Noben zarotnik ne bo umrl naravne smrti, z Brutom, nekdanjim Cezarjevim 
prijateljem in zdajšnjim vodjem zarotnikov, pa bo dokončno obračunal v bitki pri Filipih. 
 
Peti in zadnji del veličastne zgodovinske serije temelji na razpletu dogodkov po Cezarjevi smrti in usodnih dejanjih, za katera morajo 
odgovarjati izdajalci. 
 


