
Anatolien, 
første århundrede 

af vores æra.

Hvad er grunden 
til, at den mand bliver 

henrettet?

Han er jøde, 
Legatus 

Trebaldus.

Han hedder Peter, 
påstår han... Ved gentagne 
lejligheder har han op-
fordret til forstyrrelse 

af kejserrigets 
orden.

Er 
det derfor, 

I korsfæster 
ham med 
hovedet 
nedad?

Han er en 
af Chrestos’ 

disciple.

Han har valgt 
at dø sådan af 
respekt for sin 
herre, Jesus.

!?
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Jeg har 
aldrig hørt 

tale om denne 
Chrestos.

Du skulle 
vel ikke også 

være en af hans 
disciple?

Væk med 
sløret. Lad os 

se dig.

Hvad vil du 
så gøre nu? Bøje 

dit hoved i respekt 
for din herre?

4



Vor herre Jesus har lært os, at Gud 
er uendeligt god, og at han vil belønne 

os i det næste liv.

For Himmeriget 
tilhører de fattige, alle 
dem, der har grædt og 

lidt her på jorden...

Et liv efter døden 
for at glæde dem, der 
ikke har haft ét her. 
Strålende opfindelse!

Tak for 
den geniale idé, 

Peter.

Om det 
så koster 
os livet! 
AAAHGG...
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Rom, peterskirken
anden halvdel 
af 1700-tallet.

OG SØN AF 
DJÆVELEN ER 

DU!

Måske endda holde dig i mine 
arme. Jeg, som altid har troet, 

jeg var søn af Djævelen.

Fader, åh, fader... 
Tilgiv mig, at jeg ikke 
kunne forsvare dig.

Næppe har jeg opdaget, 
hvem du er, før jeg atter skal 

miste dig. Hvis jeg bare kunne have 
talt lidt mere med dig.
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Vil du kende 
sandheden? Så lyt 

da!

Din mor var en prægtig 
skøge, en fordømt heks. 
Med sine trolddomsevner 

forheksede hun den 
frommeste af alle.

Med sin sanselige og 
slibrige trolddom vendte 

hun ham bort fra troen og 
de hellige pligter.

Du bærer 
hans mærke. 
DU ER HANS 

UDYR!

Og frugten af den 
uhyrlighed blev et barn. 
Et barn, som Djævelen 

krævede som sit 
trofæ

DØ!
!

Hnrg...

NEJ!
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Vend tilbage 
til din eneste sande 

far...

Din eksistens 
er en hån mod 
vores hellige 
moderkirke.

I DEN ALMÆGTIGE HERRES 
NAVN UDJAGER JEG DIG, 

UHUMSKE VÆSEN!

Før du dør, 
må jeg uddrive den 

Onde...

ArH... ! !?
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Hold op med det hyleri. 
Munkekrigerne er over 

alt. Du tilkalder 
dem bare.

Og Trebaldi vil 
prøve at blive 
valgt i hans sted.

Det må jeg 
for enhver 

pris sætte mig 
imod.

Paven bliver 
begravet i morgen. 

Du kan intet 
stille op.

Opgiv det, Skorpion. 
Trebaldi er præfekt 
for Kongregationen 
for jeg ved ikke 
hvad. Du har ikke 

en chance.

Det skal 
komme an på 
en prøve.
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I tre dage og tre 
nætter begræd 

Rom sin elskede 
pave.

Folket retter sin frygt og 
sit had mod en ligegyldig 
morder uden at kende 

noget til den morderiske 
hånd, der i virkeligheden 

står bag.

Under navnet 
Armanda Catalano 
havde Skorpionen 

bragt adskillige 
højtstående familier 

trøst i form af sjældne, 
hellige og ofte ægte 

relikvier.

Tiden var inde 
til at afprøve 
værdien af 

dette personlige 
netværk.

Signor Armando Catalno 
anmoder om den ære at 
opnå privat audiens hos 

Deres Nåde.

VUF!    VUF!    VUF!    
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