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Påskesøndag i det Herrens år 1494. 
For at fejre Vor Herre Jesu Kristi 
genopstandelse har hans hellighed, 

pave Alexander VI Borgia,  
arrangeret et maskebal…

Det er forbudt at tale 
sammen eller tage  
maskerne af, så det 

eneste tilladte sprog  
er kærtegn.
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Gæsterne er for-
pligtede til at drikke 

af punchen, som 
består af alkohol 
og en afrodisisk 

eliksir, som er lavet 
af ylang ylang, 

rosmarin, sar og 
pulveriseret  

næsehornshorn.

Men der, hvor der findes tørst, 
findes der også vand, der kan slukke 
den. En ensom dronning leder også 

efter sine drømmes konge…

Midt i festlighederne søger en ensom konge 
sine drømmes dronning uden at nære noget 

håb om, det nogen sinde vil lykkes.

Det er, som om alle universets kræfter har 
sluttet sig sammen, for at de to skal mødes.
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Hmmmm!

Aaahhhh!

Lucrezia! Far!

Jeg er ked af det, kære datter, 
fordi du er den smukkeste og 

mest lidenskabelige kvinde, jeg 
nogen sinde har mødt, men jeg 

kan ikke gøre dig til min 
elskerinde, for jeg har 

lovet dig til  
din bror…

Hvorfor er du ked af det? Vi 
kan ikke gøre det, der er sket, 
ugjort. Hvis vi ubevidst har be- 
gået en synd, så lad os nyde 

den. Jeg har aldrig oplevet 
noget så dejligt…
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Han får mig ikke til 
at sitre på samme 

måde…

Forsvind, letfærdige engel!  
Cesares jalousi kan ødelægge 
mit projekt fra begyndelsen! 
En forenet familie vil bringe 

vores kirke til sejr  
i hele verden!

Du har ret i, at en 
forenet familie går 
frem for alt, far, 

men…

Det er flere år 
siden, du har set 

hende! Nu er hun en 
fyrig ungmø…

Men vil hun have mig  
som elsker? Kan du ikke se, 

jeg er en gammel mand?

Det ”problem”  
er ikke noget 

problem  
for mig.

Din kusine? 
Hun er kun et 

barn!

… du skal ikke være ked af det. Jeg 
kender en kvinde, der er lige så smuk 

og lidenskabelig som mig. Hun kan blive 
din. Det er Giulia Farnese…

Sludder! Du er stadig flot og 
viril… Der er kun et problem. 

Min kusine bliver holdt  
fanget på Sankt Sixtus- 

klosteret…


