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em frente! e em frente! e 
que não escape que não escape 

ninguém!ninguém!

em nome em nome 
de alá! de alá! 

ao ataque!ao ataque!

morte a morte a 
todos os todos os 

adoradores adoradores 
do diabo!!!do diabo!!!
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quem és tu, 

cruzado?

sou o 
cavaleiro 
vincent de 
sprimont.

e eu sou o vizir 

muhamar al quarid. 

que esperas para 

prosseguir o 

combate, infiel?

infiel?!!infiel?!!
infiel a quê?
diz ‑me lá a

que sou eu 
infiel!?
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infielinfiel
a alá!a alá!

ao deusao deus
único! único! 
cruzado cruzado 

ignorante!ignorante!

não sou escravo de ninguém, 

tal como tu, espero. sabes muito 

bem que o teu deus é o mesmo 

que o dos judeus e o dos 

cristãos, e que o teu povo 

descende de abraão através

de ismael,

seu filho!... e, tal como tu, se 
aqui estamos é para 

exterminar esta seita de 
adoradores do diabo! 

travamos o mesmo 
combate!...

eu sou um monge guerreiro. 
como tu és chefe de exército, 

e chefe espiritual dos teus 
homens, aqui tens a prova da
nossa abertura de espírito. 

apresento ‑te o meu escudeiro,
simon israel!

como dizes que 

ele se chama?

ouviste 
perfeitamente, 

vizir. o meu 
amigo e fiel 
escudeiro é 

judeu.

os homens como
nós têm uma missão

a cumprir juntos.
uma missão que ultrapassa

as particularidades de culto
de uns e outros, vizir. uma
missão que devemos cumprir
em nome de deus, qualquer

que seja o nome
que lhe deem
as nossas
religiões...

falas bem, 
cruzado. 

continuemos 
esta conversa à 
volta de um chá.

padre, é este o

sonho que tenho

frequentemente, sem

que consiga explicá ‑lo

satisfatoriamente.

tens a certeza de 
que o teu deus é 
diferente do meu, 

meu irmão?

não sou teu irmão!não sou teu irmão!
tu és um escravo do 

papa! um inimigo de alá 

é nosso inimigo!!
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a interpretação dos 
sonhos faz ‑nos entrar 

num verdadeiro labirinto. 
para saíres dele, precisas 

de um fio de ariadne...

esse fio de ariadne é a tua consciência. 
se conservares o teu espírito na 
consciência, não podes perder ‑te; 

caso contrário, a dúvida assaltar ‑te ‑á...

tem confiança nos teus mestres e, sobretudo, 
em ti mesmo. não te deixes invadir pela dúvida. 
é um veneno do espírito. encontra a verdade, 

ela está em ti.

ilha de cozumel, ao largo de cancún (méxico).ilha de cozumel, ao largo de cancún (méxico).
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puerto de abrigo, nordeste da ilha de cozumel.

são eles. 

todos, como 

previsto!...
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previne a viatura 
dianteira de que 
vamos fazer uma 

pequena paragem. uma 
simples verificação.

a prudência nunca 
é excessiva. 
podemos 

recomeçar.
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caramba, 

continua atrás de 

nós, esse gajo?

não vamos parar de cinco 

em cinco minutos, pois não? 

a ver se aumentamos um 

bocadinho o andamento!

é para sua 

segurança, 

senhor.

este aqui, prefiro 

fotografá ‑lo! 

nunca se sabe.

é um padre. 
mas mesmo um 

padre pode ser 
perigoso.
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tenho de me 
certificar. já 

passou tempo que 
chegue. vou voltar 

para trás.

foi aqui que 

eles pararam.

hola, pepe! 

serve ‑me uma 

cerveja!

pronto, 
padre!

o que é que eles estão 

a aprontar, meu deus?! 

pela lógica, já deviam ter 

passado... e não vi nenhuma 

saída na estrada!...

não podem ter sim‑

plesmente desaparecido!... 

há de certeza uma 

entrada algures neste 

arvoredo!...

tanto pior, 
vou ‑me 
embora.
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hola, senhor

padre! estava

à sua espera. gonzalo! 

como é 

que vai?

preciso de me 

confessar, 

acho que 

voltei a pecar...

é mais forte que 

eu, senhor padre! 

voltei a beber 

álcool.

você é incorrigível! 

mas olhe que estou 

com pressa, meu 

amigo, acho que 

essa confissão 

pode esperar um 

pouco...

mas não aproveite a demora 

para ir outra vez beber 

a sua malfadada tequila. 

senão, agravo ‑lhe a 

penitência.

em substi‑

tuição, reze 

50 pai ‑nossos e 

50 ave ‑marias!

ora esta! 

por quem 

é que ele 

me toma?


