
Hvor er vi?

Hør dog på mig!
Jeg er bare en af

gadens piger...

Jeg...
Jeg gør ingen

fortræd.

Er... Er
her nogen?

Vær barmhjertig...!
Hvem der? Jeg kan høre

Deres åndedrag...

STILLE!
IND MED DIG!

ÅHH!

Rom i anden halvdel
af det 18. århundrede.



Sig mig:
Hvor vidt vil
du gå for ikke

at dø?

De... De er jo...
Monsignor!

Du er bange,
ikke sandt?

Udmærket.

For at
bevare dit usle liv

som luder?

Hvis De vil befale
over mig, Monsignor,

så adlyder jeg.

Und... undskyld, Deres
Eminence... Jeg vil gerne

være Dem til behag.

Rolig, Cosimo.
Det bliver vores
lille hemmelighed.

Det...
bliver vores lille

hemmelighed.

!?



Hvorfor sagde
du det?

HVORFOR
SKULLE DU LIGE

SIGE DET!

Vi er fanget
som rotter.

Jeg vil blæse
på vores sidste luft.

Vi ved, at korset fører til
tempelherrernes skat, og

så sidder vi fanget i...
...en

rottefælde.
Kan I

to ikke bare
klappe i?

I en rottefælde,
ja. det har du nu sagt

hundrede gange, Husar. Du
opbruger den sidste luft
herinde til ingen nytte.

Dalen ved Karabas,
Kappadokien.



Hvis tempelridderne
har bragt korset til det
Hellige Land... er det fordi,

det havde en helt
afgørende betydning

for dem.

I næsten fem hundrede
år har deres skat hvilet
i Jerusalem eller i en af
deres fæstninger. Vi må på

sporet af dem, og så...

Og så lyder
det pludselig
interessant!

Hvem... Hvem er du?
Hør, vi er faldet i en

fælde her!

Vi er vist
desværre ikke
forsynets helt
uegennyttige
frelsere...

Men Tempel-
herrernes skat kunne
godt danne grundlag

for en lille
handel.

Jeg kan
forestille mig, at

I ikke har ret meget
luft tilbage
derinde?

Ferron
og Fenice!

Ikke for gement
at udnytte situationen,
men vi vil have tres
procent af alt, hvad
der bliver fundet.

HVAD?!
Det er helt
udelukket.

Det er ikke dig,
jeg taler med, Husar,
og endnu mindre med

Skorpionen. Denne aftale
angår udelukkende den

rødhårede dame.

Jeg er
den eneste, der

kan læse de gamle
kort og skrifter.

I finder intet
uden mig.

Nej, nej...

Desuden vil
jeg kun have korset.

Resten er jeres.

I får jeres del
af skatten, på æresord!
Og find så det kors med
Peters navn og vip det

tre gange.



Nå, hvor har
vi så den skat?

Nu har
vi jo tillid til

hinanden, ikke? Så
nu kan I fortælle

os det hele.

Hver ting
til sin tid.

Rochnan
og den gamle

ridder, dem må I
have set?

De rejste og jog
jeres heste væk.

Hvor
skal vi hen?

Hvad var det
for et mysterium,
Tempelherrerne
ville skjule?

Korset er selv en skat,
og det formodes desuden at

føre til skatten!

For at bemægtige
sig Sankt Peters kors

udkæmpede Tempelherrerne
et slag her. Og betalte

den højeste pris...

Eller måske kun...
nogle af de herrer?

Vi kan da samle
hestene igen for fem

procent mere.



Fører
korset til skatten,

Gottfried?

GÅ AD
HELVEDE
TIL!

Jeg er selv engang
blevet tortureret.

I flere døgn.

Det er ikke døden,
der gør ondt. Det er

tanken om at gå til grunde
lidt efter lidt. stump for

stump, sår for sår. Dine
herrer har

givet dig nogle
tegn. Spyt

nu ud!

ARH!
De... Teutonske

Riddere har mangen
gang forsøgt at tale

Tempelherrerne...
til fornuft!

Korsfarerne
kunne ikke holde

stand ret længe i det
fjendtlige Palæstina.

Men Tempelherrerne
vidste, at deres skatte
ville vække endnu mere

begær i vesten...

D... Derfor
indrettede de i

største hemmelighed et
underjordisk kapel...

Fortsæt...

...i hjertet af
JERUSALEM.

Der befinder
korset sig stadig...
og skatten sammen

med det.


