Fra Baron Corvos vittige
indfald til Trelawnys.
Baron Corvos notater fortæller
om et manuskript af Lord Byron,
som Trelawny har skjult
i Venedig...

...jeg mener...
her på Rhodos!

Ja, Edward John
Trelawny...

...Lord Byrons ven, skal
have skjult digterens
græske erindringer
i selve Rhodos by,
i Kawakly-moskeen...

... eller i logen
”Lingua di Francia”
i Riddergaden...

Det er heldigvis en klar nat... og...

... Kawakly-moskeen. Trelawny skrev:
”Under månen på Kawakly-moskeens
forladte kuppel!”...
Hvad vil det sige...

under
månen....
...på
moskeen!

på kuplen af Plataneller Kawakly-moskeen...
Men månen er nu ikke et
særlig godt udgangspunkt...
den ændrer position
fra nat til nat. Der er
fuldmåne,
måneformørkelser...

... under
månen?

Der sker ikke noget. Det er vist
et vittigt indfald fra de to gale
englændere. Baron Corvo narrer
mig, og Trelawny narrer
Baron Corvo.

...skud-år, og positioner, der kun gentages ca. hvert 20. år. Det ville være
mere sikkert at beregne det efter
en stjerne med fast position.

... det der er
Platan- eller....

Det var ikke svært
at klatre herop.

Eller måske er Baron
Corvos noter tydelige:
”Trelawny har skjult
Byrons manuskripter
under månen

Gal ligesom sine samtidige
venner Byron, Shelley og
Brumwell. Og her sidder
jeg under månen, og der
sker ingenting.

Medmindre man
med ’under månen’
mener...

Aha!

Der er også et brev...
det må være fra
Trelawny.

Byrons
manuskript! Og
i god stand.

Jeg må hellere væk
i en fart.

Hov! Du
deroppe!

Italienske
soldater?!?

Hvem
er du?

Ssssh!

Kom!

Turan
er død.

Godaften, d’herrer...

Nå, der er du endelig, Chevket. Hvad
er det for en
forklædning?

Jamen, jeg hedder
ikke...

...som forventet...og han har hejst den
turanske frihedsbevægelses flag mellem
Kaukasien og det
russisk besatte
Turkestan.

Hvem er mon den Chevket,
som ligner mig sådan? Det bekymrer
mig.
Hør her,
Bahiar...

Chevket?
Jeg hedder
ikke Chevket...!

Nu har du drevet spøgen vidt nok,
Chevket. Vi har hørt nyt fra vores
agenter i Armenien...

General Kemal har lagt afstand til
vores bevægelse. Han fører Tyrkiet ind
på en farlig vej, som leder os mod
afgrunden, mod udslettelsen af
vores traditioner...

Jeg er ikke enig med dig i, at general
Kemal fører os i afgrunden. Tyrkiet
gennemlever for tiden...
Min mor
sagde, at når
man møder sin
dobbeltgænger,
varsler det
død...

Hør her, Chevket.
Vi har ventet på dig
i over en time...

General Enver Pacha
har afbrudt
forbindelsen
med bolsjevikkerne
i Kaukasien...

...Mod tilsidesættelsen
af de principper,
vi kæmper
for...

En yderst svær politisk situation...
Vi kontrolleres af
englænderne, som er allierede
med grækerne, og med sultanen
i Konstantinopel...
Tager du da aldrig
ved lære!
død...! For
os begge,
eller kun
den ene
af
os?

