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BEDREIGING:

Graaf
Cagliostro

Zijn naam klinkt als een lastig te bestrijden

fysiek ongemak, maar het kwaad dat

Cagliostro piratenkapitein Hannibal

Meriadec berokkent gaat wel even verder

dan wat maagzuur of stekende hoofdpijn.

De adellijke Cagliostro, een graaf, heeft al

aardig wat jaartjes op de teller. Dat komt

door de duivelspraktijken en bijhorende

rituelen en offers waar hij zich mee inlaat.

Ook de Franse koning Lodewijk XIV, de

bekende Zonnekoning zeg maar, doet een

beroep op zijn kennis. In deel 5, DIE GOEIE,

OUWE LODEWIJK!, offert hij tijdens een

zwarte mis de pasgeboren, buiten-

echtelijke zoon van de koning aan wie hij

het geplengde bloed als toverdrank

aanbiedt. In de eerste fase wordt het leven

van de koning verlengt omdat hij een

lange regeerperiode wenst. Dat lange

leven komt niet met onkwetsbaarheid.

Daar komt Cagliostro in een treffen met

Hannibal zelf nog achter.

Cagliostro en Hannibal delen een heftig

verleden. Bloederig genoeg om Hannibal

de dure eed te laten zweren dat hij zich

ooit zou wreken op hem. In het heden

bezit Hannibal een talisman van Cagliostro

die de graaf per se terug wil bemachtigen.

Zijn hulpje, luitenant Mallert, die Hannibal

dolgraag op de brandstapel wil brengen,

schiet te kort waarop Cagliostro in deel 3,

IN NAAM VAN DE VADER, een mysterieuze

vrouw oproept die hem op het spoor van

Hannibal moet brengen. Deze ver-

leidelijke, maar bloeddorstige dame

Selenn voedt zich wel met bemannings-

leden. Aan boord worden uitgedroogde

lijken gevonden waar zij verantwoordelijk

voor is.

Ondertussen wordt de jacht nog meer op

de spits gedreven. Cagliostro nadert

Hannibal. In deel 6, toepasselijk WRAAK

getiteld, komt het tot de ultieme

confrontatie. Ook een bekentenis rolt van

de tong, het is er een waar Cagliostro van

opkijkt.
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(David Steenhuyse)

Zeg haar dat het kind
dood geboren was.”
De graaf van Cagliostro heeft een offer nodig.
Een pasgeboren, buitenechtelijk kind van de Franse
koning Lodewijk XIV moet de klus klaren.
(UIT DRAKENBLOED 5: DIE GOEIE, OUWE LODEWIJK!)

(UIT DRAKENBLOED 3: IN DE NAAM VAN DE VADER)


