
Hvad du end 
har gjort, min pige, 
så slutter det ikke 
her. Undtagen måske 

dine lidelser.

Dit hår vil brænde, din hud 
vil smelte, og du vil kun 
være umådelig smerte. Men   
   dine skrig vil åbne dig 
   vejen til himlen...

...hvis du trygler 
den almægtige om nåde. 

Tilbyd Gud din anger. BØNFALD 
HAM OM AT RENSE din 
synd I FLAMMERNE!

For der findes 
intet mere vederstyggeligt 
end en heks, der hengiver 

sig til Djævelens 
favntag.

DER findes INGEN større 
GUDSBESPOTTELSE END AT HUSE 

lucifer den  ONDES 
SÆD!

SatanS 
HORETØS 
SKAL DØ!

BRÆND 
DEN HEKS!

3



Råb din skyld ud i din sidste 
stund. Tilstå, at du har elsket 

ham med alle sanser, du 
Djævelens hore...

Hvis du vil vide det... 
Jeg har elsket én 

værre end Djævelen.

Hvis du findes, 
Herre, så forbarm 

dig...

 

Jeg 
trygler dig. 

FORBARM DIG!

Værre 
end ham!
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Drukn ham.  DRUKN HAM 
I DEN FØRSTE 
og bedste SØ 

I FINDER!

Skorpionen er et farligt 
dyr, der skjuler sig 

under jorden om dagen 
og kommer frem for at 

jage om natten.
Siden tidernes morgen 
har mennesket frygtet 

skorpionen.

For dens gift er 
ofte nådesløs.

Et barn, som 
fra fødslen bærer 
Djævelens mærke, 
har kun livet at 
klynge sig til.
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Men er livet ikke 
endnu smukkere 

sådan, berøvet ethvert 
håb, enhver illusion 

om guddommelig 
belønning?

?!
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Hvem 
er du? 

fordømte 
dæmon?

 er du 
klar over, du 
sætter dig op 
imod Kirkens 

ordrer?

Øjeblikket... 
Det øjeblik er ikke 

inde, hvor du 
må dø!

HØRER DU? 
DET ØJEBLIK ER 
IKKE KOMMET, 

HVOR DU...

For en skorpion er 
der efter døden altid 
kun en tilbagevenden 

til forbandelsens 
infernalske kaos.
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...MÅ DØ!!
DIN SKIDE SKORPION! 

Nu kan du blære dig med 
at have jaget mig alle 
tiders skræk i livet! 

Tre dage og tre 
nætter!

Da jeg så den 
forbandede slange dér 

forlade Herkules-templets 
ruiner uden dig, anede 
det mig, at noget var 

gået helt galt.

M... MÉJAÏ!?

Det krævede lidt 
overtalelse at få hende 

til at sige, hvilken af sine 
seksogtredive gifte, hun havde 
givet dig. Og det udnyttede 

Valbosco selvfølgelig 
til at stikke af.

Men først 
da jeg truede 
med at klemme 
livet ud af den 
vederstyggelige 

kat blev hun 
samarbejdsvillig, 

og fortælle
om en mulig 
modgift...

Kirken har beordret 
dig dræbt, dit uværdige dyr. 

Dét findes der ingen 
modgift imod!

Var prisen høj 
nok, tror jeg... 
du ville æde din 

egen kat, 
Méjaï.

Den... Den sæk 
morede sig med... 
at se mig lide!

Jeg troede 
faktisk, vi havde 
mistet dig for 

altid.
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Vores munke tager 
opstilling ved byens 

vigtiste vejkryds, når 
natten falder på.

Er De nu 
sikker på, at den 
frafaldne ikke 
svigter i sidste 

øjeblik?

Hans sygdom vinder hele 
tiden frem. Han har haft 

glæde nok af Deres 
penge, monsignor, men 

hvad med Dem...

Det skal De ikke bryde 
Dem om, kaptajn Rochnan. 

Til den aftalte tid i 
aften har jeg det 

bedste alibi i selskab 
med Den Hellige Stols 

kardinaler.

Der må stikke 
noget andet under. 

En årsag, som 
kun Vatikanet 
kender og ikke 
kan indrømme.

Du vil savne 
min gift, når du 

flygter, brænde-
mærket som et 

stykke kvæg. mens 
krigermunkene 

jagter dig, 

Jamen, hvorfor 
betale dig for 

at slå mig ihjel? 
Hvorfor ikke fange 
mig? udsætte mig 
for forhør?  og
så Dømme mig

Hvornår har den 
almægtige Kirke sidst 
afstået fra den slags 

skueprocesser og 
jamrende bønner fra 
det guddommelige bål?

Men nej, Méjaï, det er 
dig, der har fået mig 
tildelt. en morderisk

sigøjnertøs som munkene 
også vil ’udrense’ før 

eller siden.

Det er mere 
sandt, end du tror: 

Vores hellige, moderlige 
Kirke vil åbenbart 
også myrde Paven!

Alt hvad jeg har 
kunnet få ud af hende 
er, at nogle munke 

har betalt hende for 
at rense Rom.
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Velkommen, højærværdige 
kardinal Trebaldi, præfekt 
for Kongregationen for den 

Rette Tros Lære!
Alle er her. 

Jeg tror, De har 
vundet.

Jeg går ud fra, 
De hare haft tid 
til at konsultere 

slægterne.

Skal vi atter 
forene vore enorme 

kræfter?

SLÅ DEN PAVE IHJEL! 
Det ønsker slægten 

Delamorley.

Pøbelen elsker paven, fordi 
den genkender sig selv i ham. Den 
drømmer som han om frihed og 
frækhed. Latal-slægten står 

inde for hans død.

Lad ham dø helt 
alene som en hund, for 
enden af en smøge. Og 

dermed atter sætte hele 
verden på plads, fjernt fra 

enhver illusion.

inden natten er 
omme er han død. Og 
frygt ikke for vores 
slægters interesser.

Hans efterfølger 
bliver ingen anden 

end mig.
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