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Σε αυτό το επεισόδιο η Μαρία έχει αφεθεί ελεύθερη και οι κακοί έχουν στα χέρια τους ένα χειρόγραφο ψεύτικο. 
Στο πρώτο πλάνο δείχνουμε το αμάξι με τα παιδιά, τα οποία πηγαίνουν προς το ξενοδοχείο ενώ άλλο πλάνο δείχνει τους κακούς να πηγαίνουν προς το δικό τους χώρο. 
Τα παιδιά φθάνουν έξω από το ξενοδοχείο, κατεβαίνουν και κατευθύνονται προς την είσοδο του. Μπαίνουν και πηγαίνουν προς το ανσασέρ. Αφού μπούν στο δωμάτιο φανερά ανακουφισμένοι που όλα πήγαν καλά και η Μαρία είναι πλέον ασφαλής. 
Μαρ.: Σε ευχαρίστω Μιχαήλ που με έσωσες. Σε ευχαριστώ γιατι κινδύνευσες για εμένα.
Μιχ.: Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς είμαι φίλος σου, σε νοιάζομαι και κάτι έπρεπε να κάνω για να σε σώσω.
Η Μαρία τον αγκαλιάζει και του λέει και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Από την άλλη οι κακοί φτάνουν στο καταφύγιό τους μπαίνουν μέσα και πάνε στο γραφείο τους για να μελετήσουν το χειρόγραφο. Εκεί διαπιστώνουν πως ο Μιχαήλ τους κορόιδεψε και τους έδωσε ψεύτικο χειρόγραφο. 
Κακός: Μας κορόιδεψε την επόμενη φορά δεν θα βγούν ζωντανοί από τα χέρια μας...
Την ίδια στιγμή κάποιοι από αυτούς πάνε να βάλουν σε λειτουργία τον κοριό που έχουν τοποθετήσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με σκοπό να μάθουν εαν βρίσκονται εκεί για να πάνε να τους σκοτώσουν. Παρά τα νεύρα που έχουν προσπαθούν να ένα καλύτερο σχέδιο για να τους πιάσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Ο Μιχαήλ και η Μαρία δεν γνωρίζουν για τον κοριό. Ο Μιχαήλ λέει στην Μαρία ότι έκανε έρευνα ταυτόχρονα που έψαχνε για αυτήν. Με την βοήθεια του φίλου του του αστυνομικού και της είπε ότι αυτός θα παέι στο Άγιο Όρος και αυτή θα πρέπει να ταξιδέψει μέχρι το Βατικανό και να επισκεφθεί την βιβλιοθήκη. Η Μαρία παρά τον φόβο της συμφωνεί και αποφασίζουν να φύγουν την επομένη. Δεν θέλουν να χάσουν καιρό, θέλουν να βρούν μια άκρη και να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, Στην οποία μπλέχτηκαν άθελα τους.
Οι κακοί ακούνε όλα αυτά που λέει ο Μιχαήλ στην Μαρία. Η μόνη λύση για να τους σκοτώσουν αλλά και να μάθουν για το χειρόγραφο είναι να τους ακολουθήσουν τον έναν μέχρι το Άγιο όρος και τον άλλον στο Βατικανό.
Την επόμενη μέρα αφού δείχνουμε τον αποχωρισμό των παιδιών. Κάποιοι κακοί ακολουθούν τον Μιχαήλ προς το Άγιο Όρος και κάποιοι άλλοι την Μαρία....
 

