

	ادا��س ���ات���  

 كونّكت فريق عمل داتا: إعداد

 المئوية األولى

1 

 اجلس وحيدا في الليل في دراسة متكتمة،

 .إنها موضوعة على الحامل النحاسي ذي القوائم الثالث

 تخرج شعلة واهية من قلب الفراغ

 .وتدفع إلى النجاح ما ال ينبغي اإليمان به ألنه باطل

2 

 .موضوع بين قوائم الحاملالصولجان الذي في اليد 

 .يرش بالماء كال من حاشية ردائه وقدمه

 .صوت، خوف، وهو يرتعد في ردائه

 .البهاء المقدس، اإلله يجلس على مقربة

  

3 

 حينما تقلب دوامة الربح المحفات

 وتغطي الحجب الوجوه،

 سيتعكر صفو الجمهورية الجديدة من قبل شعبها

 . الحكموفي هذا الوقت يسيء الحمر والبيض

  

4 

 سوف يتوج في العالم شخص ملكا،

 .حياته والسلم غير طوبلين



 في هذا الوقت ستضيع سفينة البابوية

 .وستتعرض ألعظم األذى

  

5 

 .سينساقون وراء حرب متطاولة

 .وسيتعرض الريف ألخطر االضطرابات

 وسينشب النزاع األعظم في المدينة والريف

 .وستمنحن قلوب كاركاسون و ناربون

  

6 

 سيكون مركزا رافينا مهجورا،

 .عندما تسقط أجنحة عند أقدامه

 االثنان اللذان من بريسه سيكونان قد وضعا دستورا،

 لثورين و فيرتشيللي اللتين سيدوسهما الفرنسيون باألقدام

7 

 .وصل بعد فوات األوان، فقد نفذ الحكم

 كانت الريح ضدهم، رسائل اعترضت على الطريق

 .بعة عشر تجمعهم عصبةكان المتآمرون أر

 .روسو سيتعهد هذه األعمال

  

(8 

 كم مرة ستؤسرين، آنت يا مدينة الشمس؟

 .تبدلين القوانين البربرية الباطلة

 .لن تستعيدي بعد اآلن.تدانيك أوقات عصيبة



 .فهادري العظيم سيعيد الحياة إلى عروقك

  

9 

 من الشرق سيأتي القلب األفريقي

 .ثة رومولوسإلثارة القلق لهادري وور

 وبمرافقة األسطول الليبي

 .ستهجر معابد مالطة والجزر القريبة منها

  

10 

 تابوت يوضع في مدفن حديدي تحت األرض

 .حيث يحتفظ بأبناء الملك السبعة

 سيخرج اآلباء و األجداد من أعماق الجحيم

 و يتفجعون لدى رؤية ثمرة نسلهم ميتة هكذا

11 

 األقدام و األيدي،ستكون حركة الحواس و القلب و 

 .منسجمة فيما بينهما بين نابولي و ليون و صقلية

 السيوف و الحريق و الفيضانات، ثم غرق الروم النبالء

 .إذ قتلوا آو ماتوا بسبب ضعف العقل

  

12 

 سيكون الحديث بعد حين عن رجل خائن يحكم فترة قصيرة،

 .يرفع بسرعة من أدنى مقام إلى أعلى مقام

 .ى خائن منقلبسينقلب فجأة إل

 سيحكم هذا الرجل فيرونا



  

13 

 بسبب الغضب و األحقاد الداخلية،

 .سيدبر المنفيون مؤامرة كبرى ضد الملك

 وفى السر سيضعون له أعداء بمثابة تهديد

 الخاصون القدامى الفتنة الموجهة ضده) أنصاره(وسيكتشف 

14 

 من العامة المستعبدة، أغان و ترانيم و طلبات

 .األمراء والملوك آسري في السجونفيما يقبع 

 هؤالء سيستقبلهم حمقى دون رؤوس في المستقبل،

 .على اعتبار انهم مصلون مقدسون

  

15 

 .المريخ يهددنا بقوة الحرب، وسيتسبب في إراقة الدماء سبعين مرة

 سوف يمجد رجال الدين ويلعنون

 من لدن الذين ال يرغبون في تعلم شيء منهم

16 

  كة في برج القوس،منجل يقترن ببر

 .وهو في أوج صعوده

 الطاعون، القحط، الموت من أيدي العسكر،

 .يدنو القرن من فترة تجدده

 حرب محتملة عند نهاية القرن؟

  

17 



 لن يرى قوس قزح أربعين سنة،

 وسيرى كل يوم أربعين سنة

 ستزداد األرض الجافة ظمأ،

 .ثم ستحدث فيضانات عظيمة عندما يرى

  

18 

 زاع و اإلهمال الفرنسي،بسبب الن

 .سينعم المحمديون بثغرة

 األرض و البحر في سيناء سينقعان بالدماء،

 .وستغطي السفن و األشرعة ميناء مرسية

  

19 

 حينما تحيط األفاعي المذبح،

 و يعكر األسبان الدم الطرواي،

 يهرب القائد بعد أن كان متخفيا في المستنقعات السبخة

20 

 يان، بلوا، أنجيه، ريمس ونانتستتعرض مدن تور، أورل

 .إلى المشاكل بفعل تغير مفاجئ

 سيقوم أناس من مختلف األلسن بنصب الخيام،

 .انهار و رماح في رين، اهتزاز في البر و البحر

21 

 تخفي الصخرة في أعماقها طينا أبيض

 سيخرج مثل حليب ابيض من أحد الشقوق،

 لن يجرؤ الناس القلقون دون مبرر على لمسة،



 .وهم ال يدركون أن أساس األرض من الطين

  

22 

  شيء يوجد دون حواس،

 .سيتسبب في وقوع نهايته الخاصة به بوسيلة ما

 في اوتون وشاالن وال نغر و في مدينتي سانس

 سيحدث ضرر عظيم بسبب البرد و الثلج

23 

 في الشهر الثالث، عند شروق الشمس،

 يلتقي الخنزير و األسد في ساحة القتال

  يرفع األسد المرهق ناظريه إلى السماء،، 

 .فيرى عقابا يلعب حول الشمس

24 

 كان مستغرقا في التفكير في التقدم،" المدينة الجديدة"في

 الطير الكاسر يقدم نفسه قربانا لآللهة

 بعد النصر يصدر عفوا عن آسراه،

 .في كريمونا ومانتوا ستحل معاناة من جور عظيم

  

25 

 .قرون د مخبآ عدةيكتشف الشيء المفقو

 سيحتفل بباستور كرمز الهي تقريبا،

 يحدث هذا عندما يتم القمر دورته العظمى،

 .ولكنه، و نتيجة إلشاعات أخرى، ستتلوث سمعته

  



26 

 .سوف تصرع الرجل العظيم في النهار صاعقة

 .فعلة أثيمة، تنبأ بها حامل االلتماس

 .و طبقا للنبوءة سيخر آخر صريعا في الليل

  في ريمس ولندن، ووباء في توسكانياصراع

27 

 تحت شجرة البلوط في غيين، يضربه البرق،

 :الكنز مخفي على مسافة ليست بعيدة من هناك

 .ذلك الذي تجمع على مدى عدة قرون، عند العثور عليه

 سيموت رجل، يخرق عينه نبع

28 

 .بعد ذلك بزمن بعيد بيستخاف طبرق من األسطول البربري مدة من زمن، ثم ستخشى األسطول الغر

 .األنعام والناس والممتلكات، ستضيع جميعها تماما

 ما أشد القتال في برج الثور والميزان

29 

 حينما تطرح السمكة التي تسير على البر والبحر،

 إلى الشاطئ من قبل موجة عظيمة،

 .شكلها غريب، أملس ومرعب

 .اروسرعان ما يصل األعداء القادمون من البحر إلى األسو

  

30 

 .بسبب عاصفة في البحر، ستقترب السفينة األجنبية من ميناء مجهول

  وعلى رغم عالمات أغصان النخلة

 .سيقع الموت وإراقة الدم تأتي المشورة الصالحة بعد فوات األوان



  

31 

  ستدوم الحروب في فرنسا عدة سنين

  إلى ما بعد حكم ملوك القسطل

   منهم،نصر غير أكيد سيتوج ثالثة عظماء

 العقاب والديك والقمر واألسد والشمس في برجها

33 

 قرب جسر عظيم قرب سهل فسيح،

  سيمنى األسد العظيم هو والقوات اإلمبراطورية

 .بالفشل خارج المدينة الصارمة

 .ومن خالل الخوف ستنفتح البوابات له

  

34 

 طير جارح يطير نحو الجهة اليسرى،

 .معركة، يعد األستحضاراتوقبل أن يشترك الفرنسيون في ال

 .يعده البعض صالحا، فيما يعده اآلخرون شريرا أو متقلبا

 .وسيعده الفريق األضعف بشير خير

35 

 سيتغلب األسد الصغير على األكبر منه سنا،

 :في ميدان القتال وفى ميدان فردى

  سيقفا عينيه وهما في قفصهما الذهبي،

 ةجرحان في مكان واحد، ثم يموت ميتة قاسي

36 

 سيندم الملك بعد فوات األوان



 :على انه لم يعدم خصمه

 ولكنه سرعان ما سيوافق على أشياء اعظم،

 .ستؤدي إلى انقراض سلسلة نسبه بكاملها

37 

 قبل الغروب بوقت قصير،

 .أمة عظيمة في حيرة.يشتبك الفرقان في معركة

 .غريبة كنالجسر والقبر كالهما في أما.ولما غلبت، ال يجب الميناء البحري

38 

 .ستظهر الشمس و العقاب للغالب

 .و سيؤمن جواب عديم الجدوى للمغلوب

 .ال البوق و ال الصراخ سيوقفان الجنود

 .الحرية و السلم، أن تحققا في الوقت المناسب فذلك من خالل الموت

  

39 

 في الليل، سيخنق آخر واحد في فراشه،

 .ألنه انهمك كثيرا بالوريث المنتخب األشقر

 تستعبد اإلمبراطورية، و يوم مقامها ثالثة رجال

 .أن تقرأ له وصية أو رسالة

  

40 

 الصرخة المدوية الزائفة التي تخفي الجنون،

 .ستؤدي ببيزنطة إلى تغيير قوانينها

 من مصر سيأتي رجل يريد للمرسوم أن يسحب،

 .فتتغير النقود والمعايير



  

41 

 ل،المدينة محاصرة و تتعرض لهجوم في اللي

 .هرب قليلون، معركة ليست بعيدة عن البحر

 امرأة يغمى عليها من الفرح عند عودة ابنها،

 .سم في ثنيات الرسائل المخبوءة

  

42 

 اليوم العاشر بعد غرة نيسان وفق الطريقة الغوطية،

 .يبعثه من جديد أناس أشرار

  تنطفئ النار، و الجمع الشيطاني

 .يبحث عن عظام عفريت بسيللوس

  

43 

 قبل أن تتغير اإلمبراطورية

 .يحدث حادث من اعجب ما يكون

 انتقل الحقل، فوضع محله عمود من رخام،

 .جرى التغير فوق صخرة عجراء

44 

 في فترة قصيرة ستستأنف القرابين،

 .ومن يعترضون يعدمون مثل شهداء

 لن يكون هناك رهبان أو رؤساء أديرة أو مترهبنون جدد بعد أالن

 .غلى من الشمع بكثيروسيكون العسل أ

  



45 

 مؤسس الطوائف، كثير من المتاعب للمتهم،

 .بهيمة في المسرح يعد المشهد والحبكة

 أفعال األيام السالفة ترفع من شأن المؤلف،

 الطوائف المنشقة تضع العالم في حالة اضطراب

46 

 على مقربة من أوش وليكتور و ميراند،

 .النار عظيمة ستخر من السماء مدة ثالث لي

 سيبدو السبب مذهال أو معجزا،

 وبعد ذلك بوقت قصير سيحدث زلزال

47 

 ستشتاط خطب بحيرة ليمان غيظا،

 و ستجري األيام ببطء في شكل أسابيع،

 .ثم شهور، ثم سنين، ثم ستنتهي

 .سوف تشجب السلطات قدراتها العقيمة

  

48 

 عندما تكون قد انقضت عشرون سنة من سنوات سلطان القمر،

   واحد سلطانه مدة سبعة آالفسيبتدئ

 و حينما تبتدئ الشمس المرهقة دورتها،.سنة

 .عندئذ، ستتحقق نبوءتي وتهديداتي

  

49 

 قبل هذه الحوادث بزمن بعيد،



  أهل الشرق، و بتأثير من القمر

  ، سيتسببون في قتل الكثير1700وفي عام 

 .و يكادون أن يقهروا المنطقة الشمالية

50 

 لثالثة سيولد،من أبراج الماء ا

 .رجل يحتفل بالخميس يوما دينيا له

 سينمو صيته ومديحه و حكمه و سلطانه،

 على البر و البحر، فيجلب البالء للشرق

51 

 .رأس الحمل والمشتري و زحل

 !أيها أال له األبدي، يا للتغيرات

 ثم ستعود األزمنة السيئة بعد قرن طويل،

 .و باالضطراب الذي في فرنسا وإيطاليا

  

52 

 .تأثيران مشئومان في االقتران في العقرب

 .يقتل السيد العظيم في غرفته

 ملك تم تنصيبه ملكا يضطهد الكنيسة،

 .وأوربا السفلي والشمالية

53 

 و حسرتاه، كيف سنرى أمة عظيمة تتعذب إلى هذا الحد،

 .والقانون المقدس في خراب تام

 قوانين أخري تحكم المسيحية بأسرها،

 .مورد جديد من الذهب والفضةعند اكتشاف 



  

54 

  ستحدث ثورتان بفعل حامل المنجل المشؤوم،

 .تؤديان إلى تغير في الحكم و في القرون

  هكذا، يدخل البرج المتنقل منزله،

 .متساويا في ميله نحو الطرفين

  

55 

  في األرض ذات المناخ المعاكس لبابل،

 .ستراق الكثير من الدماء

 .ادلة في البر والبحر والجووستبدو السماء غير ع

 .طوائف، مجاعة، ممالك، أوبئة، اضطراب

  

56 

 سترون تغيرات عظيمة تتحقق عاجال و أجال

 .و أشياء مرعبة وثارات بغيضة

 ألنه حينما يقاد القمر هكذا من لدن مالكه

 .تقترب السماء من الميزان

57 

 .يهتز البوق في نشاز كبير

 :السماءرافعا الرأس إلى :اتفاقية تخرق

 سيطفح الفم المدمي بالدم،

 .وسينكب الوجه المضمخ بالحليب والعسل على األرض

58 



 من خالل شق في البطن سيولد مخلوق برأسين،

 .وسيعيش بضع سنين:و أربعة اذرع

 وفي اليوم الذي تحتفل فيه الكويلوا بأعياده،

 .سيتبعها في ذلك كل من فوسانا وتورين وحاكم فيرارا

  

59 

 ن المبعدون إلى الجزر،المنفيو

 عند قدوم ملك اكثر قسوة،

 اثنان سيحرقان،:سيقتلون

 .ألنهما ال يوفران شيئا من كالهما

  

60 

 سيولد إمبراطور قرب إيطاليا،

 .وسيكلف اإلمبراطورية غاليا جدا

 سيقولون، عندما يرون حلفاءه،

 .انه جزار اكثر من كونه أميرا

61 

 الجمهورية البائسة التعيسة،

 .ر بها مرة أخرى سلطة جديدةستخ

 .وسيؤدى الحقد الكبير المتراكم في المنفي

 .بالسويسريين إلى خرق اتفاقهم المهم

  

62 

 ما أكبر الخسارة التي ستحل بالتعليم،! و حسرتاه 



 .قبل إتمام دورة القمر

 حريق، فيضانات كبيرة بسبب حكام جاهلين،

 .كم ستطول القرون قبل أن يسترد عافيته

  

63 

 يقضى على األوبئة، ويصبح العالم اصغر،

 وستسكن األرض مدة طويلة بسالم

 :سيسافر الناس بأمان عبر السماء، وعلى البر والبحار

 .ثم ستندلع الحروب من جديد

  

64 

 سوف يعتقدون انهم رأوا الشمس في الليل،

 :عندما يرون الرجل نصف الخنزير

 تضوضاء، صرخات، معارك يرونها تقع في السماوا

 .وستسمع البهائم المتوحشة وهي تتكلم

  

65 

 طفل بال يدين، ليس عظيما جدا ويرى مثل صاعقة

 .يجرح الطفل الملكي في لعبة تنس

 يضرب البرق ضربته عند البئر

 .فيجمع الثالثة المحزومين من الوسط تحت أشجار البلوط

  

66 

 إن من يحمل األنباء بعدئذ،



 : قصيرةاللتقاط أنفاسه بعد فترة)سيتوقف)

 فيفيية و تورنون و مونفيران و براديل

 .كل هذه المدن ستحزن بسبب البرد والعواصف

  

67 

 المجاعة الكبيرة التي أحس باقترابها،

 .ثم تلف العالم بأسره) من مكان إلى آخر(ستنتقل 

 ستشمل مساحات واسعة جدا وستدوم طويال إلى الحد الذي

 .طفون األطفال من الصدورسينتزعون فيه الجذور من األشجار ويخت

68 

 آه، آي عذاب فظيع ورهيب

 سيتلقى ثالثة أبرياء

 .ربما السم، أو الحراسة السيئة أو الخيانة

 .وسيتملكهم الرعب على أيدي جالدين مخمورين

  

69 

 الجبل العظيم، محيطة سبعة استوديوهات،

 .بعد السلم والحرب والمجاعة والفيضان

 د العظيمةسوف ينتشر بعيدا ويغرق البال

 .حتى اآلثار أسسها القوية

70 

 لن يتوقف المطر والمجاعة والحرب في بالد فارس،

 .إيمان عظيم جدا سيضلل الملك

 التي تبدأ في فرنسا ستنتهي هناك،) األعمال(تلك 



 .عالمة خفية لشخص ما من اجل أن يكون رحيما

  

71 

 سوف يستولي على البرج البحري ويسترد ثالثة مرات

 . األسبان، والهمج و الليفوريينمن قبل

 .أما مرسية وايكس وارل فمن قبل رجال من بيزا

 التورينيين ويحدث الدمار والحريق والحرب والسلب في افينيون من قبل

72 

 يتبدل سكان بأجمعهم،

 .يهربون وهناك من يتعقبهم حتى مدينة ليون

 تغيض بوردو كال من ناربون وتولوز،

 .ى إلى قرابة المليونويصل عدد القتلى واألسر

  

73 

 .سوف تتهم فرنسا باإلهمال من قبل حلفائها

 .وسيشير الفرس المشاكل في تونس والجزائر

 .ونظرا لفشل ليون و اشبيلية و برشلونة

 .فانهم لن يحصلوا على األسطول بسبب أهالي البندقية

  

74 

 بعد فترة من الراحة سيرحلون إلى ايبيروس

 المناطق التي تحيط انتيوكتأتي مساعدة عظيمة من 

 .وسيجاهد الملك ذو الشعر الجعد كثيرا من اجل اإلمبراطورية

 .وسوف تشوى اللحية الشقراء على السفود



  

75 

 سيحتل طاغية سيينا محمية سافونا،

 .وبعد أن يستولي سيأسر األسطول البحري

 :جيشان تحت راية انكونا

 .سوف يفتشها القائد في خوف

  

76 

 ذا الرجل باسم همجيسوف يسمى ه

 .تتلقاه األخوات الثالث من القدر

 وسوف يتحدث حينئذ إلى خلق كثير بالكالم والفعل

 .وسينال من الصيت ما لن يناله أي رجل آخر

77 

 :جبل يقف بين بحرين

 رجل يموت فيما بعد بشكيمة حصان،

 سينشر نبتون شراعا اسود لرجله،

 .األسطول قرب جبل طارق وروشيفال

  

78 

 يولد وريث أحمق لقائد مسن،س

 .يشكو من ضعف في المعرفة والحرب

 قائد فرنسا تخشاه أخته،

 .تنقسم ساحات القتال وتسلم للجنود

  



79 

 بزاز وليكتور وكوندوم واوخ واغن

 .يسودها االضطراب بسبب القوانين والنزاعات واالحتكارات

 وستخرب كاركاسون وبوردو وتولوز وبايون

 المجزرةعندما تريد تجديد 

80 

 من الضوء السماوي السادس الساطع،

 .سينتج رعد شديد جدا في بورغندي

 :سيولد مسخ من بهيمة بشعة جدا

  

81 

 سوف يهمل تسعة من جنس البشر،

 يبعدون عن الحكم والنصح

 .ينقسم قدرهم عندما يرحلون

 .موتى ومنفيون ومشتتون.ت.ث.ك

  

82 

 حينما ترتجف أعمدة الخشب العظيمة

 . الجنوب، مغطاة بالدمفي ريح

 أن جمعية عظيمة مثل هذه ستتسبب

 .في ارتجاف فيينا وارض النمسة

  

83 

 .سوف تنقسم األمة الغريبة الغنائم



 .زحل في مظهر مفزع في المريخ

 مفزع وغريب بالنسبة للتسكانيين و اآلتين،

 .هؤالء اليونانيون الذين يودون أن يوجهوا الضربة

84 

  عظيمة،يقع القمر ظلمة كابة

 يصبح أخوه احمر براقا في لونه

 الشخص العظيم المختفي زمنا طويال في العتمة

 .سيمسك بالنصل في الجرح الدامي

  

85 

 .سيتعكز صفو الملك بجواب الملكة

 .سيخشى السفراء على حيواتهم

 .سيضاعف األخ األعظم بين اخوته إخفاء فعلته

 .وسيموت اثنان منهم بسبب الغضب والحقد والحسد

  

86 

 .حينما ترى الملكة العظيمة نفسها مهزومة

 .ستبدي قدرا كبيرا من الشجاعة الرجولية

 ستمر من فوق النهر، عارية، وعلى صهوة جواد

 .وستكون قد انتهكت حرمة أيمانها:يتعقبها السيف

  

87 

 نار مزلزل األرض من مركز األرض

 .سوف تسبب هزات حول المدينة الجديدة



 ظيمتان مدة طويلة،ستتحارب صخرتان ع

 .ثم ستضفي اريثوزا لونا احمر على نهر جديد

  

88 

 ينزل العقاب اإللهي على األمير العظيم،

 .قبل أن يتزوج بفترة قصيرة

 ستتضاءل السمعة و أعداد األنصار فجأة

 .وبعد التشاور وسيموت بسبب الرؤوس الحليقة

  

89 

 سيكون أولئك الليريديون في الموسيل

 سكان لورا وسينوسيقتلون كل 

 الدرب الساحلي سيقترب من الوادي العالي

 .حينما يفتح األسبان كل طريق

  

90 

 بوردو وبواتييه وعلى صوت الجرس

 .ستتوجهان مع أسطول عظيم نحو النغون

 وسيتفجر غضب عظيم في وجه الفرنسيين،

 عندما يولد مسخ بشع قرب اورغون

91 

 ستبدي اإللهة للبشرية

 . اندالع حرب عظمىإنها هي السبب في

 :وقبل أن تبدو السماء للعيان خالية من األسلحة والصواريخ



 .سيوقع الضرر األعظم باليسار

92 

 في ظل رجل واحد سيعلن السالم في كل مكان،

 .ولكن، بعد ذلك بزمن قصير سيحدث السلب و التمرد

 .وبسبب الرفض تفتح البلدة و األرض و البحر

 .قتيل و أسيرويقع قرابة ثلث مليون بين 

  

93 

 .ستهتز األراضي اإليطالية القريبة من الجبال

 .الديك و األسد ليسا متحدين بقوة

 .وبدال من الخوف سيساعد بعضهما البعض اآلخر

 .الحرية وحدها هي التي تهدئ الفرنسيين

94 

 سوف يقتل الطاغية سليم في الميناء،

 .إال أن الحرية لن تستعاد على رغم كل شيء

 .حرب جديدة من الثأر والندموستقوم 

 .وستحظى امرأة بالتكريم بسبب قوة اإلرهاب

95 

 أمام دير سيعثر على طفل توأم

 .من سلسلة النسب الشهيرة العريقة ألحد الرهبان

 وستؤدى شهرته وصيته وقدرته المنتشرة من خالل الطوائف والكالم

 .ارةإلى أن يقول الناس أن هذا التوأم، العائش قد اختير عن جد

  

96 



 سوف يتهم رجل بتخريب

 .المعابد والطوائف التي غيرتها األهواء

 .وسوف يؤذي الصخرة اكثر من األحياء

 .اآلذان مليئة بالخطب المنمقة

  

97 

 أن ما يعجز تحقيقه السالح واللهب،

 .سيحققه اللسان ذو الكالم الحلو في المجلس

 سيرى الملك في حلمه وهو نائم،

 .دي في الحرب وال يعادي الدم العسكريالعدو الذي ال يعا

  

98 

 القائد الذي سيقود أعدادا ال تحصى من الناس

 .بعيدا عن السماوات إلى عادات ولغة مختلفة

 .سيموت خمسة آالف في كريت و تساليا

 .وسيهرب القائد في سفينته مؤن مبحرة

  

99 

 سينضم الملك العظيم إلى الملكين،

 .وتجمعهم الصداقة

 . األسرة الكبيرةكم ستتحسر

 !أما في جوار ناربون فما اتعس األطفال

  

100 



 لفترة طويلة من الزمن سيرى طائر رمادي

 في السماء قرب دول و أراضي تسكانيا

 .يحمل بمنقاره غصنا مزهرا

 إال انه سرعان ما يموت وتنتهي الحرب

 المئوية الثانية

1 

 نحو اكويتين، و عن الهجمات البريطانية،

 .هم أيضا غزوات كبيرةوعلى أيدي

 أمطار وصقيع يجعالن األرض غير آمنة،

 .وسيقوم بغزوات جبارة على بورت سلين

  

2 

 سوف يكبد القائد األزرق القائد األبيض

 .خسارة بالقدر الذي فعلته فيهما فرنسا من خير

 موت من الهوائي العظيم المتدلي من الغصن،

 .رعندما يسأل الملك كم من رجاله وقع في األس

3 

 بسبب الحرارة التي تشبه حرارة الشمس على البحر،

 .ستصبح األسماك التي تحيط نيغر بونت نصف مطبوخة

 سوف يأكلها األهالي،

 .في حين ستعاني كل من رودز و جنوه من نقص في الغذاء

4 

 من موناكو حتى صقلية،

 .سوف يبقى الساحل بأكمله مهجورا



 لن تكون هناك ضواح أو مدن أو قرى

 .تتعرض للسلب والنهب على أيدي الهمجال 

  

5 

 حينما توضع أسلحة و وثائق في سمكة،

 .سيخرج منها رجل يشعل فتيل الحرب

 سيكون أسطوله قد رحل بعيدا عبر البحر،

 .حتى يظهر قرب الشاطئ اإليطالي

  

6 

 قرب الميناء وفي مدينتين

 .ستحدث كارثتان لم ير لهما مثيل

  يطرحون خارجا بفعل السيفجوع، طاعون في الداخل، ناس

 .سوف يبكون من اجل الحصول على مساعدة من اهللا العظيم األبدي

7 

 بين الكثير من الناس المرحلين إلى الجزر،

 سيولد رجل وله سنان في فمه

 .سيموتون جوعا بعد أن يكونوا قد جردوا األشجار من قشورها

 .ملك جديد سوف يقر لهم قوانين جديدة

  

8 

 القديمة ي أضيفت عليها الصفة الدينية بالطريقة الروسيةالكنائس الت

 سترفض المؤسسات المشتقة،

 أخذه بقوانينها اإلنسانية القديمة،



 .طاردة جميع عبادات القديسين تقريبا

9 

 سيحافظ الرجل النحيف على الحكم السلمي تسع سنين،

 ثم انه سيقع في عطش دموي كبير

 ه دون إيمان أو قانون،إلى حد أن تموت، آمة عظيمة من اجل

 .ثم انه سوف يقتل عل يد رجل ذي طبع اكثر طيبة منه بكثير

  

10 

 قبل أن يمر وقت طويل، ينتظم كل شيء،

 .وسوف يأتينا قرن مشؤوم جدا

 أن حالة األشخاص المقنعين والمنزوين ستتغير كثيرا،

 .وستجد القلة إنها تريد أن تحافظ على منزلها

  

11 

 لتالي لالبن األكبر،سوف ينجح االبن ا

 .وسيحظى بتربية عالية توصله إلى مملكة من االمتيازات

 وسيخشى الجميع شهرته المريرة

 .إال أن أبناءه سيطردون إلى خارج المملكة

  

12 

 أعينهم مغمضة، مفتوحة على الوهم القديم

 .وسوف يلغى رداء القديسين

 سيعاقبهم الملك العظيم على جنونهم

 .الذي أمام الكنائسوسوف يسرق الكنز 



  

13 

 .الجسد بال روح ال يعود بمقدوره التضحية

 .ففي يوم الموت، تعاد إلى الحياة في والدة جديدة

 الروح اإللهية ستجعل الروح تسعد

 رؤية خلود الكلمة لدى

14 

 في تور و غيان ستصان عينان يقظتان،

 .وستتجسسان بعيدا جدا عن السمو الجليل

 شيتهاستدخل الميناء هي وحا

 .اشتراك في قتال، سلطه مطلقة

  

15 

 قبل أن يقتل أحد الملوك بفترة قصيرة

 .يكون كاستور وبولوكس في السفينة بشكل نجم ملتح

 يتم إلقاء ثروة عامة في البر والبحر

 .بيزا وأستي وتيرا راوتورين بالد محرمة

  

16 

 في نابولي و باليرمو وصقلية وسيراكوز

  السماوات،طغاة جدد، رعد، وبرق في

 قوة من لندن و غينت وبروكسل وسوسا

 مذبحة عظيمة، ثم النصر واالحتفاالت

17 



 حقل معبد عذراء فيستا

 .ليس بعيدا عن اثنه وجبال البيريني

 .الشخص العظيم الذي يقاد مخفي في جذع

  .في الشمال تفيض األنهار فتدمر الكروم

  

18 

 األنباء، مطر غزير غير متوقع

 . فجأةسيعيق الجيشين

 حجارة ونار من السماوات ستصنع بحرا من الحجارة

 .الموت المفاجئ للسبعة في البر والبحر

  

19 

 سيبني الوافدون الجدد مدينة بال دفاعات،

 .ويحتلون مكانا تمكن اإلقامة فيه حتى ذلك الحين

 .بسرور وسيتم االستيالء على المروج والمنازل والحقول والمدن الصغيرة

 .ن، حرب، أراضى صالحة للزراعة على نطاق واسعمجاعة، طاعو

  

20 

 اخوة و أخوات أسرى في مناطق مختلفة

 سيجدون أنفسهم إليهم أبناؤه المنتبهون،

 .وسيستاءون لرؤية العالمات على ذقونهم وجباههم وأنوفهم

  

21 

 الرسول الذي أرسلته البيريمات



 .يرده في منتصف الطريق رجل مجهول

 ت معززة بالملح،تأتي أربع تريريما

 .انه مربوط إلى نيغربونت بالحبال والسالسل

  

22 

 .شيغادر الجيش الذي ألهدف له أوربا

 .وسيضم صفوفه قرب الجزيرة المغمورة بالماء

 يطوي أسطول الناتورايته،

 .بحرية العالم بديل لصوت اعظم

23 

 طيور في القصر يطاردها أحد الطيور إلى الخارج،

  بفترة وجيزة جدابعد األمير المغرور

 كم من األعداء تم صدهم وراء النهر،

  يؤسر الطير المؤيد بفعل خدعة من الخارج

  

24 

 البهائم التي يدفعها الجوع ستعبر األنهار

 .الجزء األعظم من ساحة المعركة سيكون ضد هتلر

 سيجر القائد في قفص حديدي،

 .عندما ال يراعي ابن ألمانيا أي قانون

  

25 

 جنبي سوف يخون الحصن،الحارس األ

 .األمل الموهوم بزواج مهم



 .يخدع الحارس و يستولي على الحصن أثناء حفل الزفاف

 .لوار، ساؤون، الرون، الغارون يغتصب حتى الموت

26 

 بسبب الحماسة التي ستبديها مدينة

 تجاه رجل عظيم يخسر فيما بعد في ساحة المعركة

 ينستهرب المراتب وتندفع في البو و التيس

 .دماه و إطالق نار وقتلى من رجال غارقون ومجرحون

  

27 

 ستضرب السماء الصوت اإللهي

 .وسيعجز عن التقدم قيد أنملة

 السر مخفي مع الوحي

 .بحيث إن الناس سيمشون فوقه وأمامه

  

28 

 ما قبل األخير من اسم النبي

 .سيختار يوم االثنين يوما للراحة

 سيذهب بعيدا في سعر جنونه

  أمة عظيمة من الخضوعويخلص

29 

 سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته

 .وسيعبر جبال البينين ليرى فرنسا

 سيعبر من خالل السماء والبحار والثلوج،

 وسيضرب بعصاه كل الناس



30 

 رجل يحي إلهة هانيبال الجهنمية،

 .ال رعب بعدئذ أبدا.رعب البشرية

 كما أن الصحف ال تحكي عما هو أسوأ في الماضي

 سيأتي إلى الروم من خالل بابلثم 

31 

 في كامباني سوف يتسبب نهر كاسيلين

 .في حدوث الكثير يرى المرء الحقول فقط يغمرها الماء

 وقبل المطر المستديم طويال وبعده

 .لن يرى شيء اخضر فيما عدا األشجار

  

32 

 :حليب ودم وضفادع سوف تتهيأ في دالماشيا

 .تنشب معركة، طاعون قرب بالينيس

 صيحة عظيمة ستنطلق في أرجاء سالفونيا،

 .ثم سيولد مسخ قرب رافينا

33 

 في السبيل المنهمر من فيرونا،

 هناك حيث المدخل يؤدي إلى البو،

 حطام عظيم، وليس اقل من ذلك في الغارون

 .حينما يسير أهالي جنوه ضد بالدهم

  

34 

 الغضب الذي ال معني له في القتال الشديد



 .تالن سالحهما عند المائدةسيجعل األخوين يس

 :رجل جريح يفرقهما، غريب

 .وستجلب المبارزة العظيمة الذي لفرنسا

  

35 

 .سوف تشتعل النار في دارين ليال

 .يختنق أو يحترق العديد ممن هم في الداخل

 ستحدث قرب نهرين بشكل مؤكد

 .حينما تتضاءل الشمس وبرج القوس وبرج الجدي جميعا

  

36 

 ل النبي العظيم وستقع في يدي الطاغيةسوف تعترض رسائ

 ستنحصر جهوده في محاولة خداع ملكه

 .لكن سرقاته ستشير له المتاعب بعد ذلك مباشرة

  

37 

 من العدد الكبير المرسل

 لنجدة الحصن المحاصر،

 سوف يدمرهم الوباء والجوع جميعا

 .فيما عدا سبعين سوف يقتلون

  

38 

 نسيكون هناك عدد كبير من المحكومي

 عندما يصطلح الملوك،



 إال أن أحدهم سيكون تعيس الحظ تماما

 .إلى الحظ الذي يصعب يبقوا فيه حلفاء

39 

 قبل سنة من الحرب في إيطاليا،

 سيكون األلمان والفرنسيون واألسبان إلى جانب الطرف القوي،

 سينهار جدار بناية مدرسة الجمهورية

 .حيث سيختنقون حتى الموت فيما عدا القلة

  

40 

 بعد ذلك بفترة قصيرة، فاصلة من الزمن ليست طويلة جدا،

 .سيثار اضطراب عظيم على البر وفي البحر

 .وستكون المعارك البحرية اعظم مما كانت عليه

 .النيران، المخلوقات التي ستسبب المزيد من االضطراب

  

41 

 .سوف يشتعل النجم العظيم سبعة أيام

 .وستجعل الغيمة الشمس تبدو شمسين

 وسينبح الكلب الدرواس الكبير طوال الليل

 .عندما يغير الحبر العظيم مقره

  

42 

 سيتخم الديك والقطط والكالب من الدم

 عندما يعثر على الطاغية ميتا اثر جرح

 في سرير شخص آخر، وذراعاه وساقاه مكسورة،



 .انه الذي لم يكن يخاف ولكنه يموت ميتة قاسية

  

43 

 لتجي،أثناء ظهور النجم المت

 .األمراء العظماء الثالثة إلى أعداء سيتحول

 .وسوف يضرب السالم المتزعزع على األرض من السماء

 .البو، التيبر الملتوي، حية موضوعة على الشاطئ

  

44 

 العقاب المدفوع إلى الوراء حول الخيم،

 .ستطارده طيور أخرى حوله

 حينما يعيد صوت االصناج و األبواق و األجراس

 لى المرأة التي فقدت رشدهاالرشد إ

45 

 السماوات تبكي كثيرا لوالدة اندروجيوس

 وقرب السماوات يراق دم بشري

 لقد فات األوان بالنسبة لالمة العظيمة من اجل أن تبعث

 .حاال، بسبب الموت، ولكن بعد فوات األوان يأتي العون المنتظر

  

46 

  منه بكثيربعد شقاء كبير تتعرض له اإلنسانية يدنو شقاء اكبر

 .عندما تتجدد الدورة العظمى للقرون

 : ستمطر السماء دما، وحليبا ومجاعة وحربا ومرضا

 .وسوف ترى نار في السماء وهي تجر وراءها ذيال من الشرر



  

47 

 العدو يراقب بحزن الشيخ الذي بالسم

 .ال حد له)عدد(الملوك يغلبهم

 تمطر السماء حجارة، مختفية تحت جزة الصوف،

 . يؤكد الرجل الميت الموادعبئا

  

48 

 الجيش العظيم الذي سيمر فوق الجبال،

 .عندما يكون زحل في القوس ويدخل المريخ في برج الحوت

 السم مخفي تحت رؤوس السلمون

 .رئيسها في الحرب مشنوق بحبل

  

49 

 المستشارون في المؤامرة األولى،

 المنتصرون الذين انتصروا بالنيابة عن المالطيين،

 ودز وبيزنطة تفتح مدنها لهم،ر

 .الجماعة المتعقبة في الهروب ستحتاج إلى ارض

50 

 عندما يرى شعب هينو وغنيت وبروكسل

 :يفرض الحصار أمام النغر

 .ستنشب وراء أجنحتهم حروب رهيبة

 .الجرح األقدم هو أسوأ من جروح أعدائهم

51 



 دم الشخص العادل سيطلب من لندن

 .ث عشرينات وستةالتي تحترق بحريق في ثال

 .السيدة القديمة ستسقط من مقامها الرفيع

 .وكذلك سيتعرض الكثير ممن ينتمي للملة ذاتها للقتل

  

52 

 .ستهتز األرض عدة ليال

 .في الربيع جهدان متعاقبان

 كورنث وافسوس ستعومان في بحرين،

 .وسيذكي الحرب وغدان في القتال

53 

 .الطاعون الكبير في المدينة البحرية

 .لن يتوقف حتى يؤخذ ثأر القتيل

 .بدم رجل عادل أدين بال جريمة

 .هذه الدعوى تثير حفيظة السيدة العظيمة

54 

 .من لدن غرباء، بعيدين عن الروم

 .ستتضرر مدينتهم كثيرا بالماء

 فتاة بال أمالك مختلفة جدا

 .يأسرها القائد، لم يكن قد أزيل القفل

  

55 

 لقيمة الضئيلةفي النزاع، الرجل العظيم ذو ا

 .سيقوم بعمل بطولي مذهل عند نهايته



 وفيما يرى هادري ما هو المطلوب

 في مأدبة يطعن المتكبر

56 

 امرؤ ال الطاعون وال السيف يتمكنان من قتله

 .سيموت على قمة التالل، إذ يتلقى صاعقة من السماء

 سيموت األب عندما يرى خراب الشعب

 .لق بالشعاب المرجانيةفي حطام السفينة الذي يحاول التع

  

57 

 سوف يسقط الرجل العظيم قبل المعركة

 .الشخص العظيم للموت، الموت المفاجئ جدا والمبكي عليه

 .ولما كان قد ولد ناقصا، فأنه سيمضي في معظم الطريق

 .األرض ملطخة قرب نهر الدم

  

58 

 دونما قدم أو يد، بأسنان قوية حادة

 .محصن واألكبر سنامن بين الحشد وحتى الميناء ال

 .قرب البوابات، خائن، يعبر

 القمر ينير ولكن قليال، سلب كثيرا

59 

 األسطول الفرنسي وبإسناد من الحرس الرئيس

 .لنبتون العظيم ومقاتليه الذين يكونون ثالث شعب

 .حاولت بروفانس إسناد هذه العصبة العظيمة

 .يضاف إلى ذلك، أن القتال في ناربون بالرماح والنشاب



60 

 يخرق العهد بالوالء مع أفريقيا في الشرق،

 .األردن العظيم وروسن ولوار وتاغوس ستتغير

 .وعندما يتم إشباع جوع البغل

 .يتشتت األسطول وتعوم الجثث في الدماء

  

61 

 مرحى، يا رجال التيمز و جيروند و الروشيل،

 .آه، دم طروادي يقتله سهم عند الميناء

  موضوع على الحصن،وفيما وراء النهر، السلم

 و مضات من نار، مذبحة عظيمة في الثغر،

  

62 

 سيموت مابوس حينئذ حاال

 وسيحل دمار رهيب بالناس والحيوانات

 .وسيتكشف الثأر فجأة

 .مئة يد، عطش وجوع، عندما يمر المذنب

  

63 

 سوف يقهر الفرنسيون اوسونيا في فترة وجيزة

 .ر وعربدةفيما ستقيم بو ومارن وسين بيرم حفلة سك

 .من يقيم السور العظيم حياته من ابسط شيء عند السور

64 

 .سوف يتعرض أهالي جنيف إلى القحط الذي يرافقة الظمأ والجوع



 .وسوف يصل األمل الذي بين أيديهم إلى حد الفشل

 .وسيكون قانون سيفين عند نقطة التحطم

 .كما ال يمكن استقبال األسطول في الميناء العظيم

65 

 ميدان الضعيف ستحل كارثة كبيرةفي ال

 .في أميركا و لومباردي

 الحريق في السفينة، الطاعون و األسر،

 .عطارد في برج القوس، وزحل ينذر

  

66 

 .تخلص األسير بهروبه من أخطار كبيرة

 .تغير مصيره كثيرا وفي فترة قصيرة

 الناس محاصرون في القصر

 .وبالطالع السعيد، المدينة المحاصرون

  

67 

 الشخص األشقر سوف يصطرع مع الشخص ذي األنف المعقوف

 .في مبارزة و سوف يطرده

 سيكون قد أعاد المنفيين

 .واضعا األقوى في المناطق البحرية

  

68 

 في الشمال، سوف تبذل جهود كبيرة،

 .عبر البحار ستكون الطريق سالكة



 وسوف يعاد توطيد الحكمعلى الجزيرة،

 .ة األسطوللندن يمتلكها الذعر لدى رؤي

  

69 

 الملك الغالي من الجهة السلتية اليمنى

 حينما يرى نزاع الملك العظيم

 سيلوح بصولجانه فوق الفهود الثالثة

 .ضد الملك ذي السلطة العظيمة

70 

 .سيقوم السهم من السماء برحلته

 .الموت أثناء الكالم، إعدام كبير

 الحجر في الشجرة وأمة أبية تذل،

 .دمي، تطهير وتكفيرإشاعة بوجود مسخ ا

  

71 

 سوف يأتي المنفيون إلى صقلية،

 .من اجل إنقاذ األمة الغريبة من الجوع

 سوف يخونهم السلتيون عند الفجر،

 .تبقى الحياة بالعقل، وينضم الملك إلى الحلف

  

72 

 سوف يضطرب الجيش الفرنسي في إيطاليا،

 .في كل األرجاء نزاع وخسارة كبيرة

 ه، تطرد فرنسا،يهرب اإليطاليون، أ



 .وقرب نهر تيسين تكون معركة روبيكون غير أكيدة النتائج

  

73 

 شاطئ بحيرة غاردا إلى بحيرة فوتشينو،

 .من بحيرة جنيف إلى ميناء اورغوين

 مولود بثالثة اذرع ينذر بصور الحرب

 .و ثالث ممالك ال نديميون العظيم

74 

 من سآنس، ومن اوتون سوف يأتون حتى مشارف الرون

 .من اجل عبور جبال البيريني

 القوم الخارجون من تخوم انكونا

 .سوف يتتابعون في قوافل كبيرة على البر وفي البحر

  

75 

 تسمع مناداة الطير غير المرغوب فيه

 .فوق أعلى المدخنة

 سترتفع بوشالت القمح ارتفاعا باهظا

 .إلى حد أن اإلنسان سيفترس أخاه اإلنسان

  

76 

 .ي بورغندي عن أحداث عجيبةسوف يكشف البرق ف

 .شيء لم يكن من الممكن فعله بطريق الخداع أبدا

 سوف يفشي القس األعرج

 .أسرار مجلس الشيوخ للعدو



  

77 

 تردهم السهام والحرائق والقار المشتعل،

 .صيحات وصرخات سوف تسمع في منتصف الليل

 سيدخلون من خالل الدفاعات المحطمة،

 .رات السريةيهرب الخونة عن طريق المم

  

78 

 نبتون العظيم من أعماق البحر،

 من عرق أفريقي ممتزج بالدم الفرنسي،

 تبقي الجزر مدماة بسبب الطرف البطيء،

 .وسيؤذيه اكثر السر الذي أسيء كتمانه

  

79 

 سيقوم الرجل ذو اللحية السوداء المجعدة الشعر

 بإخضاع األمة المتكبرة القاسية من خالل الحذق

 كيرين العظيم من بعيد،وسوف يعيد 

 .كل أولئك الذين أسرتهم الراية التركية

  

80 

 بعد المعركة تؤدي الشخص المتروك

 لمدة قصيرة، إلى توقف قصير،

 .ولن يسمح ألي من العظماء أن ينطلق حرا

 .وسوف يتركون ألعدائهم في الوقت المناسب



  

81 

 تكاد المدينة تحترق بأكملها بفعل نار من السماء،

 .ء يهدد دوكاليون مرة أخرىالما

 .األسطول األفريقي يغيظ سردينيا

 .بعد أن يكون الميزان قد غادر األسد

  

82 

 من خالل الجوع ستجعل الفريسة الذئب أسيرا،

 عندما سيكون المهاجم في محنة كبيرة،

 وسيجد األخ األكبر أخاه األصغر أمامه،

 .ال يستطيع الرجل العظيم الهروب وسط الحشد

83 

 غير التجارة العظيمة لليون العظيمة،تت

 .الجزء األعظم يتحول إلى خراب منذ وقت مبكر

 .غنيمة للجنود من خالل حصاد األسالب

 .حجب من الضباب في جبال جورا وسويسرا

  

84 

 بين كامباني وسيينا و فلورنسة و تسكانيا

 لن تمطر السماء قطرة واحدة مدة ستة أشهر و تسعة أيام،

 اس بلغة أجنبية في داللماشيا،و سيتحدث الن

 .و سوف تجتاح هذه اللغة البالد وتخرب األرض جميعا

85 



 في ظل السلطة الصارمة للرجل العجوز ذي اللحية المنسابة،

 .في لون توضع فوق العاب السلتي

 الشخص الصغير العظيم يثابر إلى حد يعيد؛

 .ضوضاء األسلحة في السماء، البحر الليغوري أحمر

86 

 م األسطول قرب البحر االدرياتيكي،يتحط

 .ترتعد األرض، تقذف في الهواء وتسقط مرة أخرى

 تهتز مصر، يزداد المسلمون

 .ويرسل الرسول لكي ينادي باالستسالم

87 

 سوف يأتي من بالد بعيدة فيما بعد

 .أمير ألماني يعتلي العرش الذهبي

 .تأتي العبودية من وراء البحار

 .قي معبودة في حينهالسيدة التي أذلت ال تب

88 

 إتمام العمل العظيم المشؤوم

 .اسم السابع سيكون هو اسم الخامس

 الثالث يأتي شخص، مثير للحرب،) االسم(و من 

 .باريس و أكس لن تبقيا في برج الجدي

  

89 

 سوف يصبح القائدان الكبيران صديقين في يوم من األيام،

 .وسوف تبدو قوتها العظيمة متنامية

 رض الجديدة في ذروة قوتها،ستكون األ



 .و سوف يصل العدد إلى رجل الدم

  

90 

 من خالل الحياة و الموت سيتغير الحكم في هنغاريا،

 .وسوف يصبح القانون اكثر قسوة من العبودية

 تستنجد مدينتهم الكبيرة مطلقة الصرخات و التفجع،

 .كاستور و بولوكس عدوان في الميدان

  

91 

 ند شروق الشمس،سوف يرى حريق هائل ع

 .ولسوف تنتشر الضوضاء والضياء نحو الشمال

 في الكرة يسمع الموت والصرخات،

 .الموت ينتظرهم عن طريق األسلحة و النار و المجاعة

92 

 نار بلون الذهب من أسماء ترى على األرض،

 .ترتطم قرب الشخص ذي المولد الرفيع، حدث مدهش

 من الشخص العظيم،مذبحة كبرى لإلنسانية، ابن األخ يؤخذ 

 .وفاة المتفرج، ويهرب الشخص المتكبر

  

93 

 قريبا جدا من نهر تيبر يحث الموت خطاء

 .قبل فيضان كبير بزمن قصير

 يؤسر ربان السفينة و يوضع في جوف المركب،

 .يحترق القصر و القلعة احتراقا تاما



  

94 

 سوف يلم ضرر كبير بنهر البو العظيم على يد أحد الفرنسيين،

 .وسيتعرض األسد البحري لرعب دون طائل

 وسيعبر البحر عدد ال يحصى من الناس

 .ولن ينجو ربع مليون

  

95 

 سوف تصبح البالد المأهولة غير صالحة للسكني،

 .نزاع كبير من اجل الحصول على األراضي

 .تعطى الممالك لرجال يمتلكون شيئا من الحكمة

 .ثم يحل باالخوة العظماء الموت و الشقاق

96 

 سوف يرى مشعل ملتهب في السماء في الليل

 .عند مصب و منبع نهر الرون

 مجاعة و سالح، المساعدة تتوفر بعد فوات األوان

 .وستلتفت بالد فارس و تغزو مقدونية

  

97 

 أيها الحبر الرومي أحذر من االقتراب

 من مدينة يرويها نهران،

 سوف تتقيأ الدم فيذلك المكان،

 . تفتح الزهورأنت و قومك، عندما

  



98 

 من الذي سيغطي نثار دم

 .ضحية ذبحت حديثا

 .المشتري في برج األسد يحذر بوساطة التنبؤ

 .سوف يقتل من اجل الوعد

99 

 األرض الرومية التي يفسرها العراف

 .سوف تضايقها األمة الفرنسية كثيرا

 إال أن الفرنسيين سيرهبون الزمن الذي نهب فيه

 .ن يكونوا قد اندفعوا بأسطولها بعيداالريح الشمالية بعد أ

  

100 

 سيكون هناك اضطراب مريع في الجزر

 .على رغم إن المرء ال يسمع إال الطرف المحب للحرب

 سوف يكون خطر النهابين كبيرا جدا إلى حد

 .انهم سيأتون لالنضمام إلى الحلف الكبير

 المئوية الثالثة

3 

1 

 بعد القتال و المعركة البحرية

 نبتون العظيم في أعلى أبراجه،

 سوف يصبح الخصم األحمر شاحبا نتيجة لخوفه،

 .فيضع المحيط الكبير في حالة من الرعب

  



2 

 ستعطي الكلمة المقدسة المادة

 .التي تجمع السماء و األرض و ذهب الغيب في األفعال الصوفية

 .الجسد و الروح و الذات، كلها قوية

 .السماءكل شيء قدميه كل ما هو دون 

  

3 

 المريخ و عطارد و القمر في اقتران نحو الجنوب

 .سيكون هناك جفاف كبير

 ستأتي أخبار عن زلزال من أعماق آسيا،

 .و كل من كورنث و افيسوس سيكون في حالة اضطراب

  

4 

 حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف و الخسوف

 .لن يكونا عن بعضهما

  الحدودالبرد و الجفاف و الخطر حول

 .حتى في المكان الذي جاء منه الوحي

5 

 ثم، بعد كسوف و خسوف الكوكبين العظيمين

 .اللذين سيقعان بين نيسان و آذار

 إال أن تأثيرين حسنين عظيمين! آه، بالخسارة 

 .سيساعدان من كل جانب على البر و في البحر

  

6 



 سوف يضرب البرق داخل الهيكل المغلق

 . داخل معقلهمو سوف يؤدي المواطنين

 وستصل الخيل و الماشية و الفيضان إلى األسوار،

 .بين الجوع و العطش تحت اضعف المسلحين

7 

 الهاربون، نار من السماء على أسلحتهم،

 الصراع التالي سيكون صراع الغربان،

 سوف يطالبون األرض بالمساعدة و العون السماوي

 .عندما يقترب المعتدون من األسوار

  

8 

 يون، و بالتحالف مع جيرانهمالسمبر

 .سيخربون أسبانيا بكاملها تقريبا

 الناس المحتشدون في غيين و ليموزان

 .سوف يتحالفون و ينضمون إلى صحبتهم

  

9 

 بوردو، روا، والروشيل متحالفة

 و سوف تصد الجميع في البحار المفتوحة،

 وبتحالف اإلنكليز و البريتونيين و الفالندريين

 .يوصلوهم روانسيدفعونهم حتى 

  

10 

 بالدم و المجاعة أو حتى الكارثة األكبر،



 .تقترب من شاطئ البحر سبع مرات

 .ونتيجة للجوع، يتم االستيالء على موناكو وتبقى في األسر

 .اإلمساك بالشخص الذهبي العظيم، في قفص حديدي

  

11 

 تقتتل األسلحة في السماء فترة طويلة،

 سقطت الشجرة في وسط المدينة

 لغصن المقدس مقطوع، و سيف في وجه تيسو،ا

 .يسقط الملك هادري

  

12 

 نتيجة لفيضان أنها ايبرو و بووتاغوس وتيبر و رون

 وقرب بحيرتي جنيف واريتسو،

 يستولي على المدينتين الرئيستين العظيمتين في حوض الغارون

 .اقتسام الغنيمة اإلنسانية.أموت وغرقي

  

13 

 وب الذهب و الفضة،بسبب البرق في الصندوق يذ

 .وسوف يفترس األسيران بعضهما

 و سوف يبسط كبير المدينة نفوذه

 .عندما يسير األسطول تحت الماء

  

14 

 بسبب من نسل شخص باسل،



 في فرنسا التي بسبب األب التعيس،

 األحترامات و الغنى و العمل في شيخوخة

 .ألنه صدق مشورة رجل غر

  

15 

 .لقلب و القوة و المجدسوف تتغير المملكة من حيث ا

 .و ستجد خصمها يقابلها من كل جانب

 و بعد ذلك سيحكم فرنسا طفل بسبب الموت،

 .و سيكون الوصي الكبير عند ذاك مخالفا تماما

  

16 

 أمير إنجليزي، اخذ المريخ قلبه في السماوات،

 .سوف يرغب في متابعة طالعه المزدهر

 ة،في مبارزتين، سوف يطعنه بعضهم في المرار

 .مكروه من لبه، لكنه محبوب من قبل أمه

  

17 

 سوف يرى جبل افنتين مشتعال في الليل،

 .و سوف تظلم السماء في الفالندرز فجأة

  و حينما يطرد الملك ابن أخيه،

 .سيرتكب اخوتهم في الكنيسة الفضائح

  

18 

 بعد المطر الحليبي الطويل بعض الشيء،



 .سوف يمس البرق عدة أماكن في ريمز

 آه، آية معركة دموية تقترب منهم،

 .أباء و أبناء ملوك لن يجرؤوا على االقتراب

  

19 

 في لوكا، سوف تمطر السماء دما وحليبا

 .قبل تبدل أحد الحكام بفترة قصيرة

 و سوف يرى طاعون كبير و حرب و مجاعة و قحط،

 .بعيدا عن المكان الذي يموت فيه األمير الحاكم

  

20 

 د الكويفير العظيممن أراضي نهر غوا

 بعيدا عن أسبانيا نحو مملكة غرينادا،

 المسلمون يرفضون الصليب بأباة،

 .رجل من قرطبة سيخون بالده

  

21 

 عند نهر كونكا و قرب البحر االدرياتيكي

 سوف تظهر سمكة رهيبة

 بمالمح بشرية ورغبة مائية

 .و سوف يتم اصطيادها دون كالًب

  

22 

 .نة ستة أياميستمر الهجوم أمام المدي



 .و سوف تتحرر في القتال شديد و مرير

 ثالثة سوف يسلمونها ولهم العفو،

 .وللبقية النار و الذبح الدموي و الجلد

  

23 

 إذا عبرت، يا فرنسا، البحر اللغوري

 .سوف تجديد نفسك محاصرة بين الجزر و البحار

 المسلمون ضدك، و أكثر منهم البحر األدرياتيكي،

 . عظام الخيل و الحميرو لسوف تقضمين

  

24 

 من الحملة، ستحدث فوضي كبيرة،

 .خسارة هائلة في الرجال و األموال

 عليك أن ال تحاولي التوسع هناك مرة أخرى،

 .يا فرنسا، حاولي أن تتذكري نبوءتي

  

25 

 من يصل إلى مملكة نافار

 عندما تكون صقلية و نابولي متحالفتين،

  من خالل فوا و اولورونفأنه سيتولى أمر بيغور و الند

 .من شخص سيكون متحالفا بقوة مع أسبانيا

  

26 

 سوف يعلون أوثان الملوك و األمراء،



 و سوف يفتتن الفرنسيون بالجزيرة العربية،

 و سوف يتلطف العالم باألدب

 .و يترجم اللغة العربية إلى الفرنسية

 يبدو

28 

 شخص يملك بعض األراضي و هو من أبوين فقيرين

 . خالل الجهود و السلم سوف يصل اإلمبراطوريةو من

 .سوف تحكم أمراه شابة فترة طويلة

  .لم يتخلف اثر أسوأ من هذا على المملكة أبدا

  

29 

 اثنان من أبناء األخوة سوف يتربيان في مكانين مختلفين،

 .معركة بحرية، يخر األباء إلى األرض

 سوف يعلو شأنهما بالقيام بالحرب،

 . للحيف الذي لحق بهما، سوف ينتصر األعداءمن أجل النار

  

30 

 هو الذي في الصراع مع سالح من األسلحة في عمل حربي

 سيكون قد انتزع الجائزة من شخص أكبر منه ؛

 في الليل، ستة سوف يسببون األذى لسريره ؛

 .و سوف يؤخذ على حين غرة و هو مجرد من درعه

  

31 

 عربية و أرمينيا،ميديا و الجزيرة ال) معارك(في سوح 



 سيقوم جيشان عظيمان بالتجمع ثالث مرات؛

 قرب حدود اراكسوم ستنهار

 .مؤسسة سليمان العظيم وتسقط على األرض

  

32 

 القبر الكبير للشعب الفرنسي

 .سوف يقترب قادما من جهة إيطاليا

 عندما تكون الحرب قريبة من الركن األلماني

 .و في أراضي الشعب اإليطالي

33 

 مدينة التي سيدخلها الذئب،في ال

 سوف يكون األعداء قريبين جدا؛

 جيش أجنبي سيدمر البلد العظيم،

 .وسيعبر األصدقاء األسوار و جبال األلب

  

34 

 .ثم حينما يحدث كسوف الشمس

 .سوف يشاهد المسخ في وضح النهار

 و سيتم تفسيره بشكل مختلف تماما؛

 .أعبائهلن يهتموا بالنفقة، ولم يكن أحد قد قام ب

  

35 

 في اعم جزء من أوربا الغربية

 سوف يولد طفل في أسرة فقيرة،



 .و سوف يفتن الكثير من الشعوب بكالمه

 .و ستكبر سمعته أكثر في مملكة الشرق

36 

 محترق و مصاب بالسكتة الدماغية لكن ليس ميتا،

 سوف يكتشف و قد أكلت يداه؛

 عندما تدين المدينة المهرطق الذي،

 .هم انه غير قوانينهمكان يبدو ل

  

37 

 قبل الصولة تلقى خطبة ؛

 .العقاب يستولي على ميالنو التي يخدعها الكمين

 المدافع تحدث الصدوع في األسوار القديمة ؛

 .في النار و الدم قلة هم الذين يبقي على حيواتهم

  

38 

 الشعب الفرنسي و شعب اجنبي

 .وراء الجبال، سوف يؤسران و يقتالن و يغلبان

 في شهر مختلف و قرب وقت الحصاد

 .سوف يعيدها السادة الى حالة منتظمة

  

39 

 يدخل السبعة في اتفاق ثالثة أشهر

 .لقهر جبال االبينين

 اال ان العاصفة والليغوري الجبان



 .يدمرانهم مفاجئا

  

40 

 المسرح العظيم سوف يعاد الى االذهان من جديد

 وزهر النرد قد القي و الشباك القيت توا

 الشخص العظيم الذي يقرع ناقوس الموت سيكون متعبا جدا،

 تدمره االقواس التي انشت منذ زمن بعيد

  

41 

 سوف ينتخب االحدب عن طري التشاور

 .لم ير على االرض مسخ أبشع منه

 سوف تفقأ االطالقة المتعمدة عينه،

 .الخائن الذي استقبله الملك على انه موال

  

42 

 فمه سنان؛سوف يولد الطفل و في 

 .و سوف تسقط الحجارة مثل المطر في تسكانيا

 بعد بضع سنوات لن سكون هناك قمح او شعير،

 .ألشباع اولئك الذين سيوهنهم الجوع

  

43 

 ايها الناس من حول التارن واللون و الغارون،

 .احذروا من عبور جبال االبينين

 بركم قرب روما و انكونا؛



 .يقيم تمثاالالرجل ذو الشعر الداكن الجعد س

  

44 

 حينما يبدأالحيوان الذي دجنه االنسان بالكالم

 بعد جهود مضنية و مشقة

 البرق المؤذي جدا للقضيب

 سوف يؤخذ من االرض و يعلق في الجو

  

45 

 بعد أن يدخل الغرباء الخمسة الكنيسة؛

 .سيدنس دمهم األرض

 سيكون أهالي تولوز عبرة قاسية،

 .يدمر قوانينهمو من يجعل منهم عبرة يأتي ل

  

46 

  فيما يتعلق بمدينة ليون-السماوات تنذر 

 و عن طريق السماء الصافية و النجوم الثابتة

 بأن زمن التغيير يقترب فجأة

 .ليس لحسن حظها أو لسوئه

  

47 

 الملك العجوز المطارد خارج مملكته

 :سوف يذهب اللتماس العون من أهالي الشرق

 طوي رايته؛و لخوفه من الصلبان، فأنه سي



 .سوف يسافر إلى ميتيلين بطريق البر و البحر

  

48 

 سبعة آالف أسير موثقون بخشونة

 تسحب الرعة لنصفهم من أجل أن يقتلوا؛

 أمل مفاجئ سوف يأتي سريعا،

 .إال انه ليس سريعا بما يكفي فيموت خمسة عشر تريبا

  

49 

 يا مملكة فرنسا سوف تتغيرين كثيرا،

 و عادات أخري؛تتوسع اإلمبراطورية 

 .و ستفعل روا وشارتر كل ما بوسعهما من سوء تجاهك

50 

 حكومة الشعب في المدينة العظيمة

 .لن توافق علي المع الشديد

 يدعي الملك باالبوا لمغادرة المدينة،

 .السلم على السورن ستندم المدينة

51 

 .تتآمر باريس الرتكاب جريمة قتل كبري

 .ستضمن بلوا تنفيذها كاملة

 رغب أهالي اورليان في تغيير زعيمهم؛سي

 .أنجيه و ترويي والنغر سوف تسبب لهم ضررا

52 

 ستمطر السماء مدة طويلة في كامباني



 فيها سيكون هناك جفاف عظيم في ابوليا؛

 سوف يري الديك و العاب، وطرف جناحه مصاب،

 .لقد أوعه األسد في المشاكل

53 

 حينما يفوز أعظم رجل بالجائزة

 من أوسبورغ و تلك التي من بأزلمن نور، 

 :يستولي قائد كولون على فرانكفورت مرة أخرى

 .سوف يمرون من خالل فالندرز و يبتعدون حتى فرنسا

54 

 سيهرب أحد الرجال العظام إلى أسبانيا

 .التي ستنزف نتيجة لجرح كبير منذ ذلك الحين

 سوف تمر القطعات من فوق الجبال العالية

 .حكم في سالممدمرة كل شيء ثم سي

55 

 في السنة التي يكون فيها لفرنسا ملك ذو عين واحدة

 .سيكون البالط في اضطراب كبير

 سيقل الرجل العظيم الذي من بلوا صديقة،

 .فتوضع المملكة في حالة من الشدة و الشك المضاعف

56 

 مونتو بان، ثيم، أفينيون و بيزييه

 طاعون و برقق و برد عند نهاية آذار

 . في باريس، والسور في ليون و مونببليهمن الجسر

 .منذ ستمئه و سبعة عشرينات ثالثة أزواج

57 



 سبع مرات ستري األمة البريطانية تتغير

 .تصطبغ بالدم مدة مئتين و تسعين عاما

 ال تتحرر أبدا باإلسناد األلماني

 برج الحمل يتخوف بشأن محمية بولندة

58 

 قرب الراين و من جبال نوريكوم

 .لد في الناس رجل عظيم، لكنه يأتي بعد فوات األوانسوف يو

 سوف يدافع عن بولندة و هنغاريا،

 .ولن يعرفوا أبدا ما الذي حدث له

59 

 اإلمبراطورية الهجمية تغتصبها ثالثة،

 .الجزء األعظم من شعبها يقتل

 الرجل الرابع، خرف بيتل من لدن بلده،

 يخشي أن تنتهي سلسلة نسبة بالموت

60 

 بامفيليا هناك نفي كبير في عموم أسيا و كذلك في ميشيا و ليشيا وسيكون 

 .سيجري الدم نتيجة لالستبداد

 .شاب أسمر ممتلئ باألفعال الشريرة

61 

  المطاردة الكبرى لطائفة الصليب

 سوف تبدأ في بالد ما بين النهرين،

 الجماعة الخفيفة قرب النهر القريب

 سوف تعد قانونا كهذا عدائيا

62 



  نهر دورو الذي ينتهي في البحر السيرينيقرب

 .سوف يأتي لعبور جبال البيرنيي العظيمة

 اقصر األيدي و فتحه ملحوظ،

 .انه سيأخذ اتباعه إلي كاركا سون

63 

 القوة الرومية ستصل إلى حد اتباع

 .خطوات جارتها العظيمة

 أحقاد سرية و نزاعات مدنية

 .ستؤخر حماة هؤالء المهرجين

64 

 . الزعيم الفارسي أسبانيا العظميسوف يمأل

 أسطول من سفن التريريمات في وجه المسلمين

 من بارثيا و ميديا، سينهب جزر كيكالذيس

 .ثم يخلد إلى فترة انتظار طويلة في الميناء األيوني الكبير

65 

 حينما يتم العثور على قبر الرومي الكبير

 ينتخب أحد األحبار في اليوم الثاني؛

 س الشيوخ رأي حسن فيه،لن يكون لمجل

 .دمه سام في كأس القربان المقدس

66 

 يدان شريف اورليان العظيم بالموت

 .من لدن أحد الحاقدين بسبب جريمة قتل

 لن يموت ميتة يستحقها، أو ميتة أقرها المحلفون،



 .سيحتفظون به أسيرا، موثوقا بشكل غير محكم من يديه و قدميه

67 

 مجموعة جديدة من الفالسفة

 حتقر الموت و الذهب و ألقاب الشرف و الغنيت

 لن تحدها جبال ألمانيا،

 .و سيكون فيمن يتبعها حشود و إسناد

68 

 أناس من أسبانيا و إيطاليا بال زعيم

 .ميتون و مغلوبون في شبه الجزيرة

 دكتاتورهم تخونه حماقة غبية،

 .سيجري الدم في أرجاء المنطقة

69 

 الجيش الكبير الذي يقوده شاب

 .سوف ينتهي إلى تسليم نفسه إلى العدو

 إال أن الشيخ الذي يولد لكائن نصفه خنزير

 .سيجعل شالون و ماكون صديتين

70 

 - بما في ذلك إنجلترا-بريطانيا العظمي

 .سوف تغرق في فيضانات عميقة جدا

 ستقوم العصبة الجديدة في أوسون بحرب

 .و لذلك فأنهم سيتحالفون عليهم

71 

 ون في الجزر مدة طويلةأولئك المحاصر

 .سوف يتخذون إجراءات قوية ضد أعدائهم



 وأولئك الذين في الخارج، الغالبون، فأنهم سيموتون جوعا،

 .نتيجة لجوع شديد لم يحدث إن وقع مثيله من قبل

72 

 يتم دفن الشيخ الطيب و هو حي

 .قرب نهر كبير اعتمادا على شك غير صحيح

 ه الثروة،القادم الجديد كبير السن و تعظم

 .ألنة أخذ ذهب الفدية و هو في طريقة

73 

 حينما يدخل الرجل األعرج المملكة

 .سوف ينافسة نغل قريب منه

 هو و المملكة سوف يهزمان هزيمة منكرة قبل أن يشفي

 .بحيث أن عمله سيكون متأخرا جدا

74 

 نابولي وفلورنسة و فايتزا و أيموال

 سوف تجد إنها في حالة تنافر

 ا عندما تريد االستجابة لخسيس نوالبحيث إنه

 .فإنها تشكو من إنها كانت قد تحدث رئيس نوال بازداره

75 

 البوو فيرونا وفيتشينتساو ساراغوسا

 .سيوف تقطر بالدماء من أراضي قصية

 وباء كبير جدا سوف يأتي مع قوقعة كبيرة،

 .الخرص قريب، لكن األدوية بعيدة كل البعد

76 

 دة في ألمانياسوف تنشأ طوائف متعد



 .وستقترب من وثنية موفقة

 القلب أسير، و العوائد قليلة

 .و ستعود لتدفع العشر الحقيقي

77 

 المناخ الثالث الداخل تحت تأثير برج الحمل،

 أكتوبر/ ، و في تشرين األول 1727في العام 

 :يؤثر ملك بالد فارس على يد المصريين

 وخيم على الصليب: معركة، موت، خسارة 

78 

 القائد االسكتلندي واأللماني التة

 .سوف يأسوهم المالحقون الشرقيون

 سوف يعبرون جبل طارق و أسبانيا

 .و يقدمون للملك الرهيب الجديد في بالد فارس

79 

 النظام المحتوم واألبدي في الدورة

 سوف يعود في ترتيب مناسب

 سوف تنكسر سالسل مرسبة

 .وستؤسر المدينة و العدو في أن واحد

80 

 .يطارد الرجل عديم الشأن خارج المملكة اإلنكليزية

 .سوف يحرق المستشار بسبب الغضب

 و سينحط أتباعه إلى أعماق سحيفة

 .بحيث يوشك الدعي على أن يكون مقبوال

81 



 الخطيب الكبير الجريء الذي ألحياء له

 .سوف ينتخب قائد للجيش

 جرأة كفاحه، الجسر المحطم

 .ينةو من الخوف يغمي على المد

82 

 فريجوس وأنتيب و المدن التي تحيط نيس

 سوف تتعرض لدمار كبير من البر و البحر؛

 الجراد، من البر و البحر، الريح مواتية،

 .تؤسر و تقتل و تنهب بدون قانون الحرب

83 

 الناس ذو الشعر الطويل من الغاليين السلتيين،

 وبعون من انضمام أمم أجنبية إليهم،

  أكويتينفأنهم سيأسرون شعب

 .بحيث يضطرونهم لالستسالم لمخططاتهم

84 

 سوف تهجر المدينة العظيمة تماما بعد حين،

 .لن يبقي فيها من المواطنين

 .بالسيف و الحريق و الطاعون و قذيفة المدفع وسوف يموت الناس.السور و الجنس و المعبد و العذراء، كل هذه ستنتهك

85 

 و الخداعيستولي على المدينة من طريق المكر 

 .تؤثر برساطة شاب وسيم

 يقوم روبين بصوله قرب لود،

 .هو و الجميع موتى ألنهم أحسنوا الخداع

86 



 زعيم من إيطاليا سوف يذهب إلى أسبانيا

 .من طريق البحر وسيتوقف في مرسية

 سوف يبقي مدة طويلة قبل أن يموت،

 .و بعد موته سترى العيون األعاجيب الكبرى

87 

 لفرنسي، ال تقترب من كورسيكا؛أيها األسطول ا

 .ال وال حتى سردينيا، سوف تندم على ذلك

 .سوف تموتون جميعا، وال تجدي المساعدة التي تأتي من الكاب

 .سوف تؤسرون، و تسبحون في الدم ولن تصدوني

88 

 من برشلونة جيش كبير في البحر،

 .سوف ترتجف مرسيه مرعوبة

 باب العونو تتقطع أس. يتم االستيالء على الجزر

 .من البحر، و خائنكم سوف يسبح على األرض

89 

 في ذلك الوقت سوف تحرم قبرص

 .من المساعدة المقدمة لها من أولئك الذين هم عند البحر األيجي

 شيوخ يذبحون، و لكن بالمدافع والتضرر

 .يقتنع الملك، و تستشيط الملكة غيظا

90 

 الساتير والمتغير في هيركانيا؛

 :مها لشعب المحيطهديه يتم تقدي

 سوف يأتي قائد األسطول من كرمانيا



 .و ينزل األرض في فورسيه مدينة صور

91 

 الشجرة التي كانت ميته وذابله مده طويله

 .سوف تذدهر مرة أخري في ليله واحده

 سيكون الملك الكوروني مريضا و األمير ذو القدم المصابة

 سيجعله خوفه من األعداء يرفع الشراع

92 

 . العالم من فترة نهايتهيقترب

 .و سيكون زحل مرة أخري متأخرا في عونه

 سوف تتغير اإلمبراطورية إلى أمة داكنة اللون؛

 .عين في ناربون يقتلعها أحد البزاة

93 

 في أفينيون، قائد اإلمبراطورية بأكملها

 وستحتوي مدينة تريوا الغضب األفريقي.سوف يتوقف آلن باريس مهجورة

 .زاء بائسا في التغييرو سيجد األسد ع

94 

 .لمدة خمسمئة سنة أخري

 .سوف ينتبهون إليه فهو زينه عصره

 ثم سيبعث فجأة وحي عظيم

 .سيجعل أناس ذلك القرن بذاته مسرورين

95 

 سوف يري االنون المغربي و هو يفشل

 .و يتبعه قانون أخر يبعث على السرور أكثر منه

 و سيكون نهر الدنيبر أول من يوافق



 .الهدايا و الكالم على قانون أخر ذي جاذبية أكبربسبب 

96 

 .السلوكية و كالب تعقب المجرمين سوف تقطع حنجرة الزعيم الفوسانيبيد الرجل الذي كان يدرب الكالب

 سوف يقترب هذا العمل أصحاب صخرة تاربي

 .فبراير/  شباط 13عندما يكون زحل في برج األسد في 

97 

 جديدةقانون جديد سوف يحتل أرضا 

  في مكان قريب من سوريا و يهوده و فلسطين

 اإلمبراطورية الهجمية العظيمة سوف تنهار

 .قبل نهاية قرن الشمس

98 

 أخوان ملكيان سوف يتقاتالن بضراوة بالغة

 وستكون الحزازة بينهما كبيرة جدا

 إلى حد أن كال منهما سيعيش في مكان محصن

 .وسوف يقلق نزاعهما حياتيهما و المملكة

99 

 في الحقول الخضراء في اآلن وفيرنيغ

 في جبال لوبيرون قرب دؤارانس،

 سوف يكون القتال على الجانيين مريرا جدا

 .فرنسا بالنسبة للجيوش بحيث تنقطع بالد ما بين النهرين عن أن توجد في

100 

 الرجل الذي يحظي بأقل احترام من لدن الفرنسيين

 .سوف ينتصر على عدوه

 ي التي أستكشفها بنشاطالقوة و األراض



 .عندما يموت الشخص الحسود فجأة نتيجة لطلقة

 الرابعه

1 

 لن يراق الدم المتبقي،

 البندقيه تبحث عن عون تناله،

 و بعد أنتظار طويل جدا

 .يتم تسليم المدينه عند أول نفخه في البوق

2 

 ستقوم فرنسا برحله بسبب الموت،

 .نياألسطول في البحر و هي تسير فوق البيري

 سوف تضطرب اسبانيا كما سيزحف جيش

 .و بعض من عظيمات السيدات يجبلن الي فرنسا

3 

 من اراس وبوج رايات عظيمة اولئك السمر

 .و عدد أكبر من الغاسكونيين يقاتلون وهم مشاه علي األقدام

 .أولئك المنتشرون بمحاذاة الرون سيريقون دم األسبان

  قرب ساغونتو الحاضرة الجبلية

4 

  حفيظة األمير العاجز فيما تأتي الشكاوى و المنازعاتتأر

 .و االغتصاب و السلب من لدن الديك و الليبيين

 االمر عظيم على البر، و في البحر اشرعة ال عد لها،

 .و ايطاليا لوحدها سوف تطرد السلتين

5 

 .الصليب و السالم في ظل شخص و تتحقق الكلمة المقدسة



 .تتحد اسبانيا و بالد الغال

 كارثة كبيرة على االبواب، قتال ضار

 .و سوف ترتعد كل القلوب مهما كانت شجاعة

6 

 بدء عقد الهدنة، سوف ترتدى حلة جديدة،

 .و خبث و تمامر و دسائس

 و من يبرهن على ذلك سوف يكون أول الهالكين،

 .لون الخيانةو الفينيسية العظمي

7 

 االبن االصغر لالمير العظيم المكروه

 . بجذام شديد و هو في سن العشرينسوف يتميز

 .و ستموت امه من االسى، ناحلة من حزنها الشديد

 .(من على عظامه(و سيموت هو عندما يسقط اللحم الجبان 

8 

 سوف تباغت المدينة الكبيرة ليال بهجوم

 قطع الطريق على الحراس؛. مفاجيء و سريع

 و ذبح مراقب سان كوينتان و حراسه

 .البواباتفيما يحطم الحراس و 

9 

  قائد الجيش في وسط الحشد

 .يجرح في الفخدين بسهم

 و حينما تكون جنيف في اضطراب و محنة

 .يخونها السويسريون و لوزان

10 



 االمير الشاب المتهم خطأ

 .سوف يوقع المعسكر في النزاعات

 يقتل القائد نتيجة لمساعدته

 .بعد ذلك يعالج الملك من المرض: على استرضاء التاج

11 

 هو الذي ستكون له حكومة العباءة العظيمة

 .سوف يصل الى احد االمر باالعدام في بعض الحاالت

 االثنا عشر الحمر سوف يفسدون الغطاء،

 .في ظل الجريمة، سيتم أرتكاب جريمة قتل

12 

 أعظم الجيوش في الزحف يضطر للفرار

 و لن يتعقبه أحد أكثر من ذلك اال قليال،

 ه، و الفيليق يقل حجمه،الجيش يعاد جميع شتات

 .ثم أنهم سيطردون من فرنسا تماما

13 

 هناك من يأتي بأنباء الخسارة الكبري؛

 .و سوف يذهل التقرير المعسكر

 تتحد الجماعات ضد أولئك الثائرين،

 .و ستتخلي الكتيبة المزدوجة عن الشخص العظيم

14 

 الموت المفاجىء للشخصية الرئيسة

 .حكما اخرسيكون قد غير الحكم ووضع 

 صغير السن بعد ذلك بفترة قصيرة و لكن بعد فوات االوان، يتبوأ منصبا رفيعا و هو



 .و سيكون من الضرورة الخوف منه في البر و البحر

15 

 من المكان الذي سيفكر في جلب مجاعة منه،

 .من هناك سيأتي الغوث

 عين البحر، مثل كلب شره؛

  .أحدهما سوف يقدم الزيت و القمح الخر

16 

 تستعبد مدينة الحرية المتحررة،

 .تصبح مالذا للمتهتكين و الحالمين

 .يتغير الملك و هو ليس قاسيا تجاههم

 .من مئة سوف يصبحون اكثر من الف

17 

 تغيرات في بون و في توي و شالون و ديجون

 .يرغب الدوق في أن يحسن من و ضع الكرملين

 .ستفعل البوابة  يغوص، باتجاه الذيل، و)الطير(و عند المسير قرب النهر، سمكة منقار 

18 

 بعض من اكثر الناس علما في الفنون السماوية

 سوف يوبخهم امراء جاهلون؛

 يعاقبهم امر عال و يطردون مثلما يطرد االنذال

 .و يقتلون حيثما يتم العثور عليهم

19 

 يفرض االنسوبريون حصارا امام روا،

 .و تغلق الممرات في البر و البحر

  هاينوت و فالندرز، قرب غينت و أهالي ليج،قرب



 .و بسبب هدايا مخفية سوف ينبهون الشواطىء

20 

 سلم و خير لفترة طويلة يثني عليهما المكان؛

 .تهجر زهرة الزئبق في عموم المملكة

 جثث موتي عند الماء، و سوف يؤتى بها هناك الى البر،

 .عيثا تنظر فرصة مواراتها التراب

21 

 .تغير صعبا جداسوف يكون ال

 .سيربح في ذلك كل من المدينة و الريف

 .يطرده الى خارج المدينه شخص ماكر رجل عاقل من مقام رفيع سوف

 .في البر و البحر سيغير الناس ممتلكاتهم

22 

 الجيش الكبيرالذي سيطرد في احدي اللحظات

 .سوف يحتاج اليه الملك

 العهد الموعود من بعيد سوف ينهار

 .ة دون احد، و في حالة مضطربة يرثي لهاسوف يرى نفس

23 

 سوف يقوم الفليق في االسطول البحري بأشعال الحريق،

 .جير و مغنيسيا و كبريت وقار

 الرقود الطويل في مكان أمين

 .ميناء سلين موناكو سوف يلتهمها حريق

24 

 .يسمع صوت امرأة ضعيف تحت االرض المقدسة

 .شعلة صوت تشرق من أجل الصوت المقدس



 سوف تتسبب في تلطيخ االرض بدم العزاب

 .و تدمر الهياكل المقدسة لالشرار

25 

 االجسام السماوية التي تراها العين بشكل غير محدود

 .منافذ النور من اجل اسبابها الخاصة) على العقل(تأتي لتسد 

 الجسد، اضافة الى الجبهة و الحواس و الرأس، كل هذه مرئية،

 .المقدسةعندما تتضاءل الصلوات 

26 

 سوف يظهر الجمع الغفير من النخل

  لكن ال أحد يعرف من اين اتي

27 

 :صالون، مانسول، تاراسكون و قوس سيكس

 .حيث مايزال الهرم منتصبا

 سوف يصلون الى حد تسليم امير الدنمارك

 .فديه مثينة لهيكل ارتميس

28 

 حينما تحجب الشمس كوكب الزهرة،

 .لك شكل خفيوراء ذلك االشراق سيكون هنا

 سيكون عطارد قد عرضهما للنار،

 .و سيجد نفسة في مواجهة اشاعة تخص الحرب

29 

 الشمس المخيفة التي يكسفها عطارد

 .سوف توضح في الترتيب الثاني في السماء

 و سوف يكون هيرميس طعما لفولكان،



 .و ستبدو الشمس للرائى صافية مشرقة و ذهبية

30 

 ن أحدى عشر مرة،لن يريد القمر الشمس أكثر م

 .و كالهما سيرتفع و يقل من حيث الحجم

 :الصغيرة و سيحط من قيمة اغلمرء الى حد انه سيخيط على القطع الذهبية

 .و بعد المجاعة و الطاعون، سوف يكتشف السر

31 

 القمر، في منتصف الليل فوق الجبال العالية،

 .رأء الشاب الحكيم بعقله لوحده

 الدادعاء مريدوه لكي يصبح خ

 .عيناه متجهة نحو الجنوب، و يداه على صدره و جسده في النار

32 

 في تلك االزمنة و االمكنة التي يفسح فيها اللحم المجال للسمك

 .يصبح القانون الشائع معارضا

 تاقديم سوف يصمد بقوة، ثم يزال من أرض الواقع،) النظام)

 . الوراءثم توضع كل االشياء المشتركة بين االصدقاء بعيدا الى

33 

 المشتري مقترن بالزهرة أكثر من القمر

 .و هو يبدو في أكتماله االبيض

 الزهرة مخفية وراء بياض نبتون

 .يضربها المريخ بعصاء المنقوشة

34 

 الرجل العظيم الذي يقتاد أسيرا من أرض أجنبية،

 .مكبال بغل من الذهب، يقدم الى الملك كيرين



  و ميالنو،هو الذي سيخسر الحرب في أوسونيا

 .فيما سيموت كل جيشه بالنار و السيف

35 

 تنطفيء النار، و ستخون العذارى

 الجزء االعظم من الجماعة الجديدة،

 البرق في السيف، و الرماح و حدها ستحرس الملك،

 .تسكانيا و كورسيكا، في الليل تقطع الحناجر

36 

 العاب جديدة تقام في بالد الغال

 النسوبرينبعد انتصار الحملة على ا

 .جبال هيسبيريا، العظماء مقبدون موثقون

 .و سترتجف رومانيا و أسبانيا من الخوف

37 

 سوف يخترق الغاليون الجبال في وثبات

 .و يحتلون حاضرة االنسوبريين العظمة

 ،(االرض(سوف يجعل جيشة يدخل الى أعماق 

 .و ستصد جنوة و ماناكو االسطول االحمر

38 

 يه الدوق الملك و الملكة،في الوقت الذي يشغل ف

 .يؤسر القائد البيزنطي في اليونان

 .قبل الهجوم سيفترس البعض البعض االخر

 .و سيتبع العاكس المعدني أثار الدم

39 

 سيطلب اهالي رودس المساعدة



 بعد ان تخلي عنهم اهمال ورئتهم

 سوف تقيم االمبراطورية العربية سبيلها،

 . مرة أخرىو سيبعث الغرب الحياة في قضيتها

40 

 حصن المحاصرين أسكت

 بالبارود الساقط في أعماقه

 سيدفن الخائن حيا

 .لم يقع انشقاق يرثي له مثل هذا للقندلفتات

41 

 اسيرة رهينة يتأتي في الليل

 قائد المعسكر.لخداع الحراس

 تخدعه لغتها و سيتركها للناس،

 .و سيكون المشهد مما يرثى له

42 

  شعب شارتر و دولجنيف و النغر و من خالل

 :و من شعب غرينوبل، أسير في مونتليمار

 سيسيل، لوزان، بسبب خدعة أحتيالية

 .سيخونها من أجل ستين ماركا ذهبيا

43 

 :سوف تسمع االسلحة و هي تقتتل في السماوات

 :في السنة ذاتها المقدسون اعداء

 سوف يريدون الشك في القوانين المقدسة ظلما،

 .ب يقتل الكثير من المؤمنينو بسبب البرق و الحر

44 



 الكبيران اللذان من ميند و روديه و ميلو

 :كاهور و ليموج، كاستر اسبوع سيىء

 الدخول ليال، من بوردو أهانة،

 .من خالل بيريغور في رنين الجرس

45 

 .في معركة سيبهر الملك مملكته

 القائد االعظم سيفشل في و قت الحاجة

  يباد الجميعقتلى، و دمار، و قلة تنجو ثم

 .ماعدا واحد سيكون شاهدا

46 

 العمل الحميد ممنوع بسبب امتيازه،

 .يا مدينة طور أحذري من خرابك الداني

 ستقيم لندن و نانتيس دفاعا خالل ريمس

 .النشطي أكثر في زمن الضباب

47 

 حينما يكون الملك القاسي قد جرب

 .يده المدماهة بالنار، السيف و القوس المحني

 .ة سيرعبها مشهد العظماءكل االم

 .و هم معلقون من رقابهم و أرجلهم

48 

 سهول اوسونيا الخصيبة الفسيحة

 سوف تنتج اعدادا هائلة من ذباب نعرة الخيل و الجنادب

 بحيث تسد بسحبها عين الشمس



 و ستلتهم كل شيىء و يأتي منها و باء كبير

49 

 سوف يراق الدم امام الناس

 اوات العاليةو لن يذهب بعيدا عن السم

 و لكنه لن يسمع مدة طويلة

 .روح رجل واحد سوف تشهد له

50 

 سوف يري برج الكيزان و هو يحكم في الغرب

 .يتولي فوق السماوات و على االرض

 لن يرى أحد قوة أسيا و هى تتحطم

 .الى أن يتوالى سبعة على السلطة

51 

 دوق تواق لمالحقة عدوه

 .و سيدخل، معرقال الكتيبة

 الخطى في المالحقة عن كثبيحثون 

 .بحيث أن يوم المعركة قريب من الغانجز

52 

 في المدينة المحاصرة رجال و نساء على الجدران

 العدو بدون قائد مستعد لالستسالم؛

 ستكون الريح قوية في وجه الرجال المسلحين،

 .سيصدهم الكلس و الغبار و الرماد و

53 

 يعاد الهاربون و المنفيون

 . و األبناء و األبار العميقةيقوي األباء



 يخنق االب القاسي و أتباعه

 .أكثر أبنائه شرا يغرق في البئر

54 

 من أسم لم يحمله ملك فرنسي من قبل ابدأ،

 .لم تكن هناك صاعقة مخيفة بهذا الشكل ابدأ

 ترتجف ايطاليا و أسبانيا و األنكليز،

 .سيكون مالطفا جدا للنساء األجنبيات

55 

 غراب على برج من االجرحينما يكون ال

 و ال يفعل شيئا سوى النعيق مدة سبع ساعات؛

 انه ينذر بالموت، تمثال ملطخ بالدم،

 .طاغية يقتل، اناس يصلون أللهتهم

56 

 بعد انتصار اللسان الهائج

 .الروح ترغب في راحة ساكنة

 و في المعركة يلقي المنتصر الدموي خطابات،

 .تشوي اللسان اللحم و العظام

57 

 حسد جاهل يدعمه الملك

 سوف يقترح منع الكتابات

 زوجته، لست زوجته، يغريها شخص اخر،

 .لم يعد الزوجان المنافقان يحتجان على ذلك

58 

 من أجل بلع الشمس المحترقة في الجنجرة،



 أرض تسكانيا مضرجة بالدم البشري،

 القائد يأخذ ابنه بعيدا،

 . لتركيةسطل الماء، سيدة أسيرة تؤخذ الى األراضي ا

59 

 اثنان محاصران في حرارة ملتهبة،

 يقتلهما الظمأ لحاجتهما الى كوبيين مملوءين؛

 الحصن مكتظ و سيقوم أحد الحالمين

 .بتبيان اثار نيرا ألهالي جنيف

60 

 يترك األوالد السبعة رهائن

 .و سيتوصل الثالث الى حد قتل ابن

 اثنان سوف يطعنهما خطاف بسبب أبنه،

 .من جنوة و فلورنسةو سيهاجم كال 

61 

 العجوز، يخدعه و يحرمه من منصبة

 .أجنبي يغري باالدالء بشهادة الزور

 تفترس ايدي أمام ناظريه،

 .و سيخون أخاه في شارتر، واورليان وروا

62 

 عقيد يحيك الدسائس بسبب األطماع

 سةف يتولي على الجزء األكبر من الجيش

 تلفيق مزيف ضد أميرة،

 .رايتهو سوف يكتشف تحت 

63 



 الجيش السلتي ضد سكان الجبال،

 .الذين يكتشف أمرهم و يؤسرون في فخ

 السرخس الطري سيدوسه الفالحون

 .سيهلكون جميعا بحد السيف

64 

 سيأتي المختلس و هو بمالبس المواطن العادي،

 ليقوم بمحاكمة الملك بأساءته؛

 خمسون جنديا، معظمهم من الخارجيين على القانون،

 .ته و الجزء األكبر من ممتلكاتهنهاية حيا

65 

 للهارب من الحصن الكبير،

 بعد ان يكون قد تخلي عن منصبة،

 سوف يبدي خصمه من الشجاعة

 .ما يجعل االمبراطور يدان بالموت مباشر

66 

 تحت األلوان الزائفة للرؤوس السبعة الحليقة،

 .سوف يتفرق عدد من الجواميس

 يع،وستنثر السموم في األبار و اليناب

 .عند حصن جنوة، سوف يأكلون لحم البشر

67 

 في السنة التي يتساوى فيها زحل و المريخ في أحمرارهما،

 :.الهواء جاف جدا، شهاب طويل

 من حريق خفيه، يحترق مكان عظيم بالحرارة،



 .مطر نزر، ريح حارة، حروب و غارات

68 

 .في مكان قريب ليس بعيدا عن فينوس

 ا و أفريقياالشخصان العظيمان من اسي

 سيقال انهما قدما من الراين و هتلر؛

 .صيحات و دموع في مالطة و الساحل الليغوري

69 

 سوف يحتفظ المنفيون بالمدينة الكبيرة،

 .األهالي أموات، قتلي و مطرودون

 سوف يققدم شعب أكواليا وعدا لبارما

 .بأن يزوهم المدخل من طرق لم يطأها أحد

  

70 

 بيريني العظيمةعلى مقربة من جبال ال

 .سوف يعد رجل جيشا عظيما ضد العقاب

 و سوف تفتح اورادة، و تختفي القوة

 .و سيتعقبهم القائد مسافة بعيدة حتى نهر البو

71 

 تذبح الفتيان بدال من عروس

 .جريمة بكل هذهع الفضاعة، لن تبقي واحدة على قيد الحياة

 تغرق العذاري في األبار

 .ألكونايتو تقتل العروس بجرعة من ا

72 

 بسبب اغن و ليكتور سيعقد



 .األرتوميكيون برلمانهم في سان فيليكس

 أولئك الذين من بازاس يأتون في ساعة نحس

 .ألستيالء على كوندون و مارسان من غير أبطاء

73 

 سوف يبرهن أبن األخ بقوة كبيرة

 .أن الجريمة أرتكبها ققلب جبان

 سوف يجرب دوق فيرارا واستي؛

 .تحدث الكوميديا في المساءثم، عندما 

74 

 شعب بحيرة جنيف و ماكون

 مجتمعون جميعا ضد شعب أكويتين؛

 و سوف يمني الما كثيرون، و سويسريون أكثر

 .بهزيمة، هم و أولئك الذين من ماينه

75 

 سيهرب الذي كان مستعدا للقتال

 .و سوف يربح النصلر الخصم الرئيس

 و ستقوم مؤخرة الجيش بالدفاع،

 .المتداعون، المختضرون في بلد أبيضأولئك 

76 

 كان يتعرض أهالي أغن على ايدي أهالي بيريغور

 .الى المتاعب حتي يصلوا الى الرون

 اتحاد الغاسكونيين و بيغور

 .نور الكنيسة، القس يلقي موعظته

77 



 ملك سيليني، ايطاليا هادئة األحوال،

 .ممالك يوحدها ملك العالم المسيحي

 أنه سيود أن يرقد في أرض بلواو عندما يموت، ف

 .بعد أن، يكون قد طارد القراصنة من البحر

78 

 الجيش العظيم في الحرب االهلية،

 .يستولي الغرباء على بارما ليال

 يقتل في المدينة تسعة و سبعون،

 .فيما يعمل السيف في الغرباء جميعا

79 

 أهرب ايها الدم الملكي، فان مونهو روماس وايغيون

 متلي بالناس الوافغدين من بوردووالند ست

 و نافار و بيغور، رؤوسش السيوف و المناخس

 .و النه شديدو الجوع فالنهم يلتهمون بلوط شجرة الفلين

80 

 قرب النهر العظيم، خندق عظيم، تحفر األرض،

 .سوف يقسم الماة الى خمسة عشر قسما

 تؤسر المدينة و تنطلق الدماء و الصيحات و المعالرك،

 . األعظم ذو عالقة باألصطدامالجزء

81 

 بسرعة، سوف بيني جسر من زوارق،

 .لكي يعبر جيش أمير بلجيكي عظيم

 يتدفق الى الداخل ليس بعيدا عن بروكسل



 .وألنهم أهملوا، سيموت سبعة برمح

82 

 تسقترب جماعة من الرجال و افدة من سالفونيا

 و سيخرب المدمر المدينة القديمة،

 بة تماما،و سيرى رومانياه خر

 .ثم انه لن يعرف كيف يطفىء الحريق الكبير

83 

 في المعلركة الليلية يغلب الكابتن و يهرب،

 .يدمره نفر قليل من الرجال

 يتحول شعبه، أنهم يتجاهلون بشكل ناجح،

 .و سيحاصره أبنه

84 

 رجل مهم من أوكسير سيموت ميتة بائسة جدا،

 .بعد أن يطرده الناس الذين كان يحكمهم

  بالسالسل ثم بحبل متين،ميد

 .في السنة التي تقترن فيها المريخ و الزهرة في الصيف

85 

 الفحم األبيض يطرد األسود

 .يؤسر و يقاد الى الطنبر

 رجالء مربرطتان معا مثل اى شرير،

 .و عندما يولد األخير فانه سيدع الصفر يهرب

86 

 في السنة التي يقترن فيها زحل ببرج الدلو

 ، و سيجري أستقبال الملك الجبارو الشمس أيضا



 .و تضميخه في ريم وأيكس

 .و بعد الفتوحات سيقتل أناسا أبرياء

87 

 أبن أحد الملوك، تعلم عدة لغات،

 .مختلف عن سلفة في المملكة

 ن األكبر جيدا،[حموه يفهم األ

 .وسيتسبب في هالك الموالي الرئيسي

88 

 أنتوني، العظيم في اسمه، الدني في أفعاله،

 .وف يأكله القمل في اخر المطافس

 الذي يتوق للرصاص

 .سصوف يغرقه الشخص المنتخب أثناء مروره بالميناء

89 

 سوف يتأمر ثالثون لندنيا

 .على ملكهم، المغامرة تجري على البحر

 هو و رجال حاسيته لن يجبوا الموت،

 .ينتخب ملك عادل، مواطن من أهالي فريزالند

90 

 .حاد عند االسوارال يستطيع الجيشان األت

 .في ذلك الزمان، ترتعد ميالنو و بافيا

 و ستكون للجوع و العطش وطاة ثقيلة عليهما،

 .لم يكون لديهما فضلة لحم أو خبز أو تجهيزات

91 

 الن الدوق الفرنسي يضطر الى القتال في نزال،



 .لن تقترب السفينة ميليل من موناكو

 وألنه يتهم أتهاما يدخله السجن المؤبد

 .وف يحاول ابنه الحكم قبل موتهس

92 

 يقطع رأس الكابتن الشجاع

 .و سيلتقي بين يدي خصمه

 جسده يعلق من أعالي صواري السفينة،

 .انه مرتبك و سيهرب بوساطة المجاذيف في ريح معاكسة

93 

 سوف ترى افعى قرب السرير الملكي

 من لدن سيدة في الليل، و لن تنج كالب الحراسة؛

 نسا أمير ملكيثم سيولد في فر

 .هو من الملكية بحيث سيراه كل األمراء على انه هبة من السماء

94 

 سوف يطرد األخوان العظيمان من أسبانيا،

 .يهزم األكبر تحت جبال البيريني

 يحمر البحر، الرون دم من المانيا في بحيرة جنيف،

 .تتلوث ناربون و بيزييه من أغده

95 

 . فترة قصيرة جدايترك الحكم ألثنين، و سيتولياته

 و بعد مرور ثالث سنوات و سبعة أشهر سيتوجهان للحرب

 العذراوان سوف تثوران بوجههما؛

 .المنتصر يولد حينئذ على التراب األمريكي

96 



 األخت الكبري في جزيرة بريطانيا

 .سوف تولد قبل اخيها بخمس عشر سنة

 والن وعده يبرهن على انه وعد حق،

 .ة الميزانفانها سترتقي عرش مملك

97 

 تراجعية، في السنو التي تكون فيها حركة عطارد و المريخ و الزهرة حركة

 .لن تنقرض سلسلة اسرة الملك العظيم

 أن ينتخبه الشعب البرتغالي قرب كاديس،

 .سوف يشيخ كثيرا في مملكته في الوقت السلم

98 

 سوف يعبر شعب البا الي روما

 .و بوساطة النغر تضعف الجماهير

 .يدخر المركيز و الدوق رجالل، 

 .حريق و دم و جدري و ال ماء، و ستشح المحاصيل

99 

 .األبن األكبر البنه أحد الملوك

 .سوف يرد السلتيين على اعقابهم بعيدا

 .سوف يستعمل الصواعق، الكثير منها و بصفوف منتظمة

 .قليلة و بعيدة، ثم يدخل في اعماق الغرب

100 

  على القصر الملكيسوف تسقط النار من السماء

 .عندما يضعف ضوء الحرب

 حرب كبيرة لمدة سبعة أشهر، يموت الناس بسبب الشر،



 .روا و ايقرو لن تخذال الملك
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