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גריסילידיס היא אהובתו של הרועה 

אליין. יום אחד מרקיז השולט באזור 

ראה אותה ומוקסם ביופייה מציע לה 

נישואים. גריסילידיס מקבלת את 

הצעתו. לימים נולד להם בן בשם לאוי. 

 



גונדאבו, משרת המרקיז מביא חדשות. 

הוא מספר לברטרד, משרתת של 

גריסילידיס כי המרקיז יוצא למסע-צלב. 

 



הכומר לא בטוח בנאמנות של 

גריסילידיס ומציע למרקיז לא לעזוב 

אותה לבדה. אך המרקיז לא מקבל את 

עצתו. הוא המאמין בנאמנות אישתו 

ומתערב על כך עם השטן. 

 



גריסילידיס ובנה לאוי נפרדים מהמרקיז. 

המרקיז יוצא לארץ ישראל עם הצלבנים. 



פיאמינה, אישתו של השטן רואה שהוא 

קוטף פרחים ולוכד פרפרים. השטן מודה 

לה כי התערב עם מרקיז ובטוח שבקלות 

יצליח לפתה את גריסילידיס. 



פיאמינה מחליטה לעזור  

לבעלה השטן. שניהם רואים 

את גריסילידיס המביטה 

בגעגועים לים. 

 



השטן מחופש לסוחר מארץ ישראל 

מבקר עם אישתו את גריסילידיס. הם 

מספרים לה כי המרקיז נשא כבר אישה 

אחרת ומציגים לה כהוכחה טבעת 

שקיבל השטן לחתימת ההתערבות. אבל 

גריסילידיס לא מאמינה להם ומקבלת 

את הידיעה בשקט נפשי. 

 



השטן, שהתחפש לסוחר, כועס שלא 

הצליח לפתות את גריסילידיס. אישתו 

פיאמינה משועשעת מכעסו ולועגת לו.  

 

השטן קורא לשדים של לילה מהמערות 

שלהם. 



השדים חודרים לחלומה של גריסילידיס 

והיא מוצאת את עצמה בגן מוזר, יחד עם 

הרועה אליין, אהבתה הראשונה. 

 



בזמן שגריסילידיס נמצאת בגן 

החלום שלה, השטן חוטף את בנה 

לואי. 
 



אורח חדש מגיע לגריסילידיס. הוא 

מספר ששודד ים מחזיק בלואי ורוצה 

תמורתו רק נשיקה שלה. גריסילידיס 

מבינה את תחבולת השטן, טובלת פגיון 

במים מקודשים, ויוצאת להציל את בנה. 
 



המרקיז חוזר בזמן שגריסילידיס יצאה 

לספינת שודד הים. השטן מספר לו כי 

גריסילידיס יצאה לנשק לשודד ים. אך 

המרקיז מבחין בטבעת על אצבעו של 

השטן ומבין את התחבולה. 

 



גריסילידיס חוזרת ומוצאת את 

בעלה ממתין לה. 

השטן כועס שהפסיד בהתערבות 

ומחליט לא להחזיר לגריסילידיס 

את בנה. 

 



גריסילידיס ובעלה 

מתפללים לאגנס 

הקדושה וזו מחזירה 

להם את לואי. היא גם 

נותנת למרקיז חרב 

פלא כדי להגן עליהם 

מהשטן. 

 



השטן מאוכזב מהפסדו בהתערבות 

מחליט לא לחזור לאישתו הלעגנית.  

הוא מוצא לו מערה ונסגר בה לשנים 

רבות. 

 


