Der var to-tre ting, han ikke skulle have gjort.
For det første skulle han ikke have spekuleret
over, om hans selvvalgte isolation i den lille
schweiziske by Savuit nord for Lutry var
et udtryk for melankoli.

For det andet skulle han ikke have købt
en smuk, thüringenrød kjole til vinbonden Vanas’ femtenårige datter…

…og for det tredje skulle han ikke
have indvilliget i at køre sin gamle
ven professor Jeremiah Steiner fra
universitetet i Prag til Montagnola
i kanton Ticino.

Det er
flere år siden,
jeg så ham
sidst…
…det var
i 1911 i
Indien…

Det er ikke altid let
at følge med i dine
fantasier …

Mine fantasier kommer ikke af ingenting…
Og det gør din nysgerrighed heller
ikke. Landet her er fuldt af hemmeligheder. Det er et samlingssted for alkymi,
magi, astrologi,
legender samt
religiøse og
esoteriske…
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…traditioner. Min ven
Hesse, forfatteren, har
inviteret mig til at deltage i sin forskning
i alkymisten
Paracelsus…

…en meget
interessant mand
for sin tid.

Ja, jeg har også
snuset lidt til
hans værker.

Hvor længe
har du læst
bøger om
magi?

Jeg har læst dele af hans ”Philosophia
Sagax” og hans afhandling om alkymi,
”Archidokes”. Men jeg er mere interesseret i hans lærer, benediktineren
Johannes Trithemius, hans elev
Cornelius Agrippa og
deres afhandling
om magi, ”Veterum
Bravo!
Sophorum
Bravo!
Sigilla”.

Det var ved Theo Herzls
1. zionistkongres i Basel…

Siden
rabbineren
Ezra Toledano
indviede mig i
kabbalaen.

Jeg traf en
Ezra Toledano
i Basel i 1897…
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Hmmm…

Du ved udmærket godt,
at jeg ikke er
nationalist…

Hvad lavede du ved den
zionistkongres, Jeremiah?
Du ligner ellers ikke
en nationalist.

Nysgerrighed,
Corto. Bare
nysgerrighed.

Nå?

Ikke det
værste sted
for en forfatter.

Det her
skulle
så være
Casa
Camuzzi.
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Sikke
en mærkelig…

På at dø, ja… Ikke i
morgen, men i går.

…stemning. Som om
alt var beredt
på at dø…

I går?
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Dø?

God dag,
unge mand.
Træffer jeg
hr. Hesse?

Han er lige gået. Lige nu er det kun
mig, Klingsor, der er her. Velkommen,
Steiner!

…og De må
være Corto
Maltese,
fribytteren.
Steiner nævnte
Dem i sit brev.

Velkommen,
Steiner…
Kender vi
hinanden?

Ja,
kære
ven…

Nævnte
han mig?

Tror De?

Ja, men det vil
føre for vidt
at forklare.

Helt
afgjort.
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Må jeg
bruge
telefonen?

Værsgo.

Hvorfor stirrer De
sådan? Hvad spekulerer De på?

Hvor gammel
er De egentlig,
Klingsor?

Hvad skal det sige?
Så vidt jeg kan se,
er de omkring
ti år gammel,
ikke fire
eller syvhundrede
og
tretten.

Fire år.
Men jeg
kunne
ligeså
godt være
syvhundrede
og tretten.

…det er ikke alle, der hedder Klingsor,
og det er heller ikke alle, der udspringer af den livlige fantasi hos
forfattere som Hesse og
Wolfram von Eschenbach
eller komponister
som Wagner…

Det er
sandt nok,
men…
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De virker
en smule
forvirret…
Har jeg
ret?

Tja, det er ikke hver
dag, man møder en
dreng ved navn
Klingsor.

Jeg kender godt de tre
herrer, De nævnte. Men
det overrasker mig at
høre Dem omtale
dem.

Hmm… Hvorfor det?
De synes måske, jeg
er for ung til at
interessere mig
for den slags…
Skal vi
gå ind?

Et alkymistmøde i Sion?
Det anede jeg ikke!

Kalkmalerier… Det er som
at træde ind i en sal fra
det 14. århundrede…
Mærkeligt!

Det er grunden
til, at professor
Steiner er her.
Er De også
kommet for at
deltage i det
store alkymistmøde i Sion,
Corto?
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Steiner har kun
fortalt mig, at han
skulle mødes
med Hermann
Hesse.

”Vi skal til Sion”.
Hvad mener De med
det? De bilder Dem
måske ind, at De
er en lærd mand?
Som om det var
Dem, der var
Hermann
Hesse.

Netop. Vi
skal til
Sion.
Jeg
er…

…forfatteren
Hermann Hesse.

Undskyld,
hvad
sagde
De?

Jeg er som
sagt H.H.…

…det, De er vidne til, er en
projektion af forestillinger
fra H.H. og den berømte middelalderdigter von Eschenbach,
som materialiserer sig i dette
hus, hvor forfatteren
arbejder…

36

