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Godina 1606. Letnja
noć, nedaleko od
Rima, logorište

jedne akrobatske
trupe.

Ko to dolazi u
ovo doba noći?
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Zdravo da ste,
dobri ljudi!

Stari Lanci! Mora da ti je
stvarno potrebna pomoć, 

kad nas nazivaš 
dobrim ljudima!

Pomoć je potrebna
njemu. Ranjen je,

nije mu dobro.

Vidim.
Traže ga
panduri?

Dobro 
pogađate,
madam. Ali, 

koga ne traže
danas... 

Ima visoku 
temperaturu.

Znam da ga vi možete
izlečiti. Evo ovde imate
nešto novca, a biće ga
još. Ovo je njegov
mač, od njega se ne

odvaja nikad...

Miran tip,
a? 

Sakrijte ga.
Znaću da vas 
nagradim...

Dobro,
dobro... Nek
dođe Ursus.

Ursuse!

Vratiću se.
Znaš da možeš
da mi veruješ,

poznaješ
me...

Da, poznajem
te, ali ti opet

verujem, 
ha ha!

Nosite ga
u velika
kola.
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Laka vam
noć, dobri

ljudi!

Za početak
mu bar skinite

čizme!

Ali, ja
ovoga
znam... 

On je veliki
umetnik!
Najveći!

Rana se
zagnojila, od

mača. Moramo da
je dezinfikujemo
ili bi mogao da

umre...

Potreban nam je
srebrni prah, 

a mi ga nemamo...

Ja znam gde da ga
nađem: sutra u zoru
poslaću Ipaciju da

ga potraži.
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IPACiJA! Gde
li je sad

nestala ta
devojka?
IPACiJA!

Evo je!
Stiže!

JAAAH! ‘AJDE, LEPi 
MOJi! JAAAH!

Onom čoveku život visi
o koncu, ako ga ne

dezinfikujemo. Treba
nam malo srebrnog

praha: treba da
odeš...

Razumem!
Vraćam se
pre mraka!
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I zaista, baš pred
zalazak sunca...

Gledajte
koga sam

vam dovela,
ljudi!

Gde je
ranjenik?

Vodite me kod
njega!

To je grofica
Kolona,

želela je 
da dođe
lično...

Recite vašim
ljudima da se

opuste, grofice.
Ovde nemate
razloga za

strah!

Da, to je
zaista on...

Donela sam vam sve što je
potrebno. Morate ga spasti,
on je najveći umetnik našeg
doba... Apsolutno ga morate

spasti, znam da ste 
sposobni za to...

Pažljivo,
grofice...

Devojko, hodi.
Znam da za par

dana odlazite za
Napulj...
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Donela sam sve što mu
je potrebno za slikanje.

Kada se oporavi, ako
bude slikao, slike

donesite u moju palatu 
u Napulju...

Ja ću vas tamo čekati.
Pokušavamo da mu

obezbedimo milost, ali
potrebne su nam nove slike.
Reci mu to! Veoma je važno!

Ti mi izgledaš razumno,
računam na tebe!

Nekoliko
dana

kasnije...

Evo! Sve je spremno
kao što si tražio!

Šta ćeš naslikati za
svoj povratak u

svet živih?

Večeru u
Emausu, sa

Isusom za koga
su svi verovali
da je mrtav...

Ej, ti! Ti
ćeš mi biti
Hristos!

Budite mirni dok
vas slika, bando

neznalica! 
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Hi hi, 
kakva tišina!

Svi su
opčinjeni...

Čudesno!
Dakle

istina je
da si veliki
umetnik!

Pst! Ima
nešto... nešto

što ne...

Neee! Ludače! 
Šta radiš to?

Zašto si uništio
prozor?! Bio je

tako lep!

Jašta, lep i
beskoristan,
poput tebe! 

Ha ha...

PANDURi!

Brzo! Ursuse,
sakrij sve ispod
tih kola! Pazi da
ne upropastiš

nešto!

Brzo, sakrij
se ovde i 
ne mrdaj!
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Tražimo jednog ubicu,
osuđenog na smrt.
Jeste li ga videli?

Ovde nikog
nismo videli,
kapetane.

Hmm... tim
gore po vas.

Onom koji
donese
njegovu

glavu Papi,
sledi lepa
nagrada.

Nagrada?... Još jednu reč, 
i iščupaću ti 
tu jezičinu...

Pretražite 
sva kola,

centimetar po
centimetar...

Jesi li čuo
kapetana?

Pretrešćemo kola,
ti počni od tih.

Da vidimo
šta to ima

unutra, osim
vašaka!

E levate la stringa da lo
petto e fammele mira` que

le viole e lassa stare er
paradiso aperto dove la

luna se leva 
cor sole…

…er sole se leva e la luna se
posa daje la bona sera 

a que la rosa…
Daje la bona sera 
e il buon dormire 

Chi usa falsita` possi
morire… (1)

Ko to
peva? Ipacija,

na reci...


