Parijs. 1766...

!!
wat doet u
daar?!

mijn mooie gevangene
is in de val gelopen, aan de
genade overgeleverd van
al mijn fantasieën!

maak me los
of ik schreeuw!!

stop! Ik vind dit
helemaal niet leuk!

maar het is
een slecht idee
mij te willen
bevelen!

doe maar,
het kan niemand hier
iets schelen!

rust in vrede...

ze leek zo goed
op haar zus dat we
dachten dat ze een
tweeling waren!

maar ze had naar
verluidt een heel ander
temperament...

volgens de geruchten zou
haar moordenaar haar lang
hebben gemarteld voor hij haar
eenenveertig keer met een mes
sneed! beseft u dat?!

ze was in zo’n
erbarmelijke staat dat
haar moeder flauwviel
toen ze haar te zien
kreeg!

wat zegt u?!
volgens mij is dit
het werk van een gek
of iemand die haar
verschrikkelijk
haatte!

blijkbaar
had ze hem zelf
bezocht...

al goed, heren,
bespaar ons uw
commentaar, dit is noch
de plaats noch het
moment!

u hebt mij perfect
gehoord, zwijg!

het spektakel is trouwens
voorbij, u hoeft niet langer
te blijven!

die vreselijke feeks!
kent u haar?!
absoluut niet,
godzijdank!

olympia is dood,
diamante, je lijkt dat
niet te beseffen!

ah zo?!

ze was jouw favorietje,
dat zal ze voortaan altijd blijven.,
wat een ironie! je hebt alleen
mij nog, dat moet hard zijn
voor jou!

omdat ik maar
een kind ben,
natuurlijk!

ik... dat is niet waar! het
overlijden van je zus volstaat
nog niet, je moet zonodig
je kinderlijke jaloezie
op me botvieren!

je vergeeft haar dus
nooit, hé? zelfs op dit
ogenblik?!

hoe kun je zo
ongevoelig zijn?!

... en we zijn al lang
geen mooie, gelukkige familie
meer, vooral sinds de hartaanval van vader!

waarom ben je zo
wreed? ik heb niets
misdaan om je wrok
te verdienen!

ik weet niet waar je het
over hebt, we hielden niet van
elkaar, dat is alles! zo’n dingen
gebeuren, zelfs in de beste
families!

?!

laten we even weggaan,
en sta me vooreerst toe
u mijn innige deelneming
over te maken...

neem me niet kwalijk,
ik stel me even voor.
catherine de Rulhière.
kan ik u even spreken?

waarover?!

wat bedoelt u?
neemt de politie nu
ook al vrouwen aan?!

ik denk het niet.
het gaat over iets
anders...

dit zal u vreemd lijken,
komende van een volslagen
onbekende, maar ik ben gekomen
om u ervan te verzekeren dat
de dood van uw zus niet
onbestraft zal blijven!

... in werkelijkheid
kent u uw zus
niet zo goed
als u denkt!

wie bent u? een van haar
vriendinnen?!

hier! als u meer wilt weten
over olympia, over haar dood
en over mijn bedoelingen,
kom dan naar de afspraak,
morgenavond...

ik weet alles wat er
te weten valt over mijn zus,
ik heb geen enkele behoefte
meer te weten te komen!

denk er gerust over na.
laat deze kans niet liggen om
uw vergissing in te zien.
daarna is het te laat!

u kreeg al
een antwoord
van me!

alles goed,
juffrouw?!

bemoei je met je eigen
zaken, sletterige
snotneus!

nog niet tevreden?
ga dan maar te voet terug,
dat zal je goed doen!

maar,
ik heb..

wat kan mij dat
schelen!!

juffrouw, alstublieft,
het is ver en het wordt
nacht!

25 april...

doe deze
blinddoek om!

wat?!

... geen sprake van!

ofwel doet u deze
blinddoek om, ofwel eindigt
ons tochtje hier. kies!

u hebt niets
te vrezen!

maakt niet uit,
doe om!

ziezo! tevreden?!

ik ben niet bang,
wat dacht u wel?!

ik haal geen enkel plezier
uit de situatie, geloof me,
maar het moet zo verlopen!

uw zus heeft me veel
verteld over u...

als ik al het kwaad,
wat ze vast over me heeft verteld,
kan raden, zult u wel geen hoge
dunk van me hebben!

u vergist zich,
ook al hield u niet van haar,
zij had veel genegenheid
voor u!

ze was mijn
vriendin...

ik zweer u dat het
de waarheid is.
ze hield van u...

daar geloof ik
geen woord van!

leg uit...

weet u waarom ik
een hekel aan haar heb...
aan haar had?!

en u denkt dat zij
uw verloofde van u
afpakte, nietwaar?!

ze deed altijd haar
eigen zin, en uiteindelijk
brak dat mijn vaders hart!

... het maakte niet uit dat ze me
daar ook bijna mee had gedood.
ze zocht enkel naar haar eigen voldoening
zonder zich iets aan te trekken van
het kwaad dat ze anderen
berokkende!

de man met wie u wilde trouwen
was niet meer dan een vulgaire
geldwolf! omdat u niet voor rede
vatbaar was, hoopte olympia zo
uw ogen open te trekken!

daar hebben we
het later wel over,
we zijn er!

nu al!

u wilt dus beweren
dat ze voor mijn bestwil
handelde?!

ik... dat denk ik niet,
dat heeft ze werkelijk
gedaan!
alles zal goed
verlopen, wees gerust...

ziezo, dit zijn
de laatste
treden...

gaat u me eindelijk
vertellen waarheen u
me leidt?!

u kunt uw blinddoek
afnemen!

dit is
bespottelijk!

we zijn er
bijna...

?!

heeft catherine u al
verteld over ons?!

ze weet nog
niets...

ik kan zelf wel
antwoorden!

dus, omdat catherine u niets
heeft verteld, weet dan dat wij behoren
tot een heel oude geheime orde die enkel
voorbehouden is voor vrouwen!

ongetwijfeld...
we strijden grotendeels
om weer te worden wat we in het begin
der tijden waren, en wat lilith tegenover
adam was, zijnde de gelijke van
de man!

in de bittere strijd die we
leveren, staan we vaak tegenover
onze eeuwenoude vijand,
het broederschap
van adam!

Ik... ik begrijp het niet!
waarom is Olympia dood?
bovendien zijn mannen
en vrouwen complementair.
is dat geen vorm van
gelijkheid?!

olympia maakte deel uit
van onze orde, en omdat ze
onze zaak omarmde, werd ze
vermoord!

uw zus probeerde de
grootmeester van het
broederschap van adam te
ontmaskeren. we verdenken
hem ervan een naaste te zijn
van markies de sade over wie
u ongetwijfeld hebt horen
spreken...

we nemen aan dat olympia
ontmaskerd werd en dat het
broederschap haar heeft
uitgeschakeld!

ze zou gewild hebben dat u
de waarheid over haar weet,
dit is de reden van uw aanwezigheid
hier! en misschien troost het u om
te weten dat we alles in het werk
stellen...

... tenzij de grootmeester
en de markies dezelfde
persoon zijn, natuurlijk!

.... om haar moordenaar te vinden en
haar te wreken!

alles is gezegd. catherine zal u
terug naar huis brengen. we zullen
elkaar vast nooit terugzien. en om op
uw andere vraag te antwoorden...

... de complementariteit van mannen
en vrouwen is nog vast te stellen. ze zijn
zeker niet gelijk aan elkaar in onze
patriarchale maatschappij! trek uw ogen
open, liefste meisje!

