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Trebaldi

De stripreeks DE SCHORPIOEN begint bij de

laatste dagen van het keizerrijk Rome, op

een nacht waarin “deze stad is weggezon-

ken in waanzin”. Negen mannen en een

vrouw komen samen voor een laatste

 vergadering. Een van de tien wordt voor-

gesteld als de opvolger van Petrus die door

de christenen paus wordt genoemd. Willen

de negen families doorgaan met de wereld

onderling onder elkaar te verdelen, dan

 volstaat het instellen van een “bizarre, doch

geniale uitvinding”, een nieuw, officieel

geloof “met het besef van zonde en

deugd!” De mens “leert weerstand te

 bieden aan verleiding en het gezag te

gehoorzamen!” De oudste en machtigste

familie is Trebaldi.

In de achttiende eeuw overziet pater fami-

lias Orazio Trebaldi de voortzetting van de

macht. Omdat zijn enige zoon Cosimo,

nadat zijn grote liefde werd afgekeurd door

zijn vader, definitief besluit toe te treden tot

de Kerk om kardinaal te worden, treedt de

oude Orazio zelf nog snel in het huwelijk

om voor een nazaat te zorgen die de

 familie wel een erfgenaam kan bezorgen.

Nelio is deze zoon.

Dat stopt Cosimo’s ambitie niet om zelf

macht te verwerven en die nog te ver gro-

ten. Als ambitieuze, maar niet al te

godsvruchtige kardinaal voert hij zijn eigen

agenda naast die van de paus. Hij schakelt

tegenstanders uit met behulp van zijn

gemaskerde krijgersmonniken en heeft het

in het bijzonder gemunt op een grafrover

en reliekenjager, de schelm Armando

 Catalano alias de Schorpioen, op wie hij

gifmengster Mejaï afstuurt. De verbeten-

heid om zich van de Schorpioen te

ontdoen, heeft te maken met diens afkomst

en houdt een groot geheim in. Ondertus-

sen doet Cosimo er alles aan om in het

Vaticaan de ergst denkbare  misdaad te

 plegen: de oude paus vermoorden om in

zijn plaats de troon van Sint-Petrus te

bestijgen. Eenmaal paus voert Cosimo Tre-

baldi een waar schrikbewind en hij heeft

nog een appeltje te schillen met zijn vader.
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Vermorzel die Schorpioen
onder uw hak...
... en breng mij als bewijs
zijn bezoedelde huid!”
Cosimo Trebaldi geeft Mejaï de opdracht om 
de Schorpioen uit te schakelen. Het verhaal neemt heel
wat andere wendingen.
(UIT DE SCHORPIOEN 1: HET TEKEN VAN DE DUIVEL)
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