ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
2ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Πλάνο 1:  Δείχνουμε τους δυο παρουσιαστές να αισθάνονται φόβο γι'αυτό το άγνωστο έγγραφο που βρέθηκε τυχαία στα χέρια τους.
Μιχ.: Τι μπορεί να είναι αυτό Μαρία;
Μαρ.: Δεν γνωρίζω. Ποιός θα μας δώσει απαντήσεις; Πού να ψάξουμε; Και τί θα βρούμε;
Πλάνο 2:  Το ανοίγουν και βρίσκονται μπροστά σε μια ακατανόητη " αλήθεια" - το πλάνο τελειώνει δείχνοντας το έγγραφο.
Πλάνο 3: Βρίσκονται σε ένα δωμάτιο, όπου ο ένας ψάχνει στο ιντερνετ και ο άλλος όρθιος να κρατα στα χέρια του/της ένα βιβλίο.
Πλάνο 4: Τα παιδία βρίσκουν τελικά τους συνδετικούς κρίκους που θα τους πάνε ένα βήμα πιο κοντά στην γνώση.
Πλάνο 5: Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται τα πρόσωπα του κ. Γάτσια και της κ. Κούκουρα αντίστοιχα.
Πλάνο 6: Τα παιδιά στέλνουν φωτογραφία του εγγράφου στους Γάτσια - Κούκουρα.
Πλάνο 7: Ακολουθεί κινητοποίηση από την πλευρά των Γάτσια και Κούκουρα, οι οποίοι αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του εγγράφου.
Πλάνο 8: Κλείνουν ραντεβού Ο Γάτσιας με την Μαρία και η Κούκουρα με τον Μιχαήλ.
Πλάνο 9: Συνάντηση Μαρίας με Γάτσια. 
Ερωτήσεις.
- Τι μυστικό κρύβει αυτό το έγγραφο; Εάν δημοσιοποιηθεί ελλοχεύει κίνδυνος για τον κόσμο;
- Ισχύει όντως η "νίκη" του καλού προς το κακό ή είναι απλά ένα ωραίο παραμύθι των ανθρώπων για να καλύψουν την όποια αδυναμία τους;
Πλάνο 10: Συνάντηση Μιχαήλ με Κούκουρα. 
-Ξεκινάει η Κούκουρα να μιλάει για την ιστορική σημασία του εγγράφου. Του εξηγεί ότι, όποιος το κατέχει, κατέχει και την δύναμη.
Πλάνο 11: Αφού φεύγουν και οι δυο από τα ραντεβού, σκεπτόμενοι και προχωρούν, διαπιστώνουν ότι κάποιοι τους παρακολουθούν και αρχίζει ένα ανθρωποκυνηγητού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.   
Πλάνο 12: Συνομιλία στο τηλέφωνο των δύο παρουσιαστών για να βρεθούν από κοντά.
Μαρ.: Έχω μπερδευτεί ακόμα περισσότερο Μιχαήλ.
Μιχ.: Έλα από το σπίτι μου και θα τα βρούμε όλα.
Μαρ.: Θα πρέπει να προσέχουμε...Μας παρακολουθούν.
Πλάνο 13: Αφού βρεθούν αρχίζούν να ψάχνουν για νέα στοιχεία ο καθένας από αυτούς και διαπιστώνουν ότι ο ένας θα πάει στους Κήπους του Πασσά και ο άλλος στους Βογόμιλους.





ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΧΗ
Στην δεύτερη εκδοχή η Μαρία στο 2ο επεισόδιο και αφού επειστρέφει από το ραντεβού της με τον Γάτσια στο ξενοδοχείο αποφασίζει να γράψει ένα σημείωμα στον Μιχαήλ και θα του λέει πως φεύγει.
" Μιχαήλ φοβάμαι για την ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. θα φύγω από την Ελλάδα. Ελπίζω να βρείς μια άκρη...να προσέχεις, θα σε σκέφτομαι." 
Είναι τα λόγια της Μαρίας προς τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ επιστρέφει στο ξενοδοχείο ενώ περίμενε την Μαρία στο ραντεβού που είχαν δώσει και στο οποίο δεν εμφανίστηκε. Μπάινει ανήσυχος φωνάζει το όνομά της αλλά δεν παίρνει καμιά απάντηση. Βρίσκει το σημείωμα το διαβάζει και αποφασίζει την ίδια στιγμή να συνεχίσει μόνος του για να φτάσει στη λύση του μυστηρίου αλλά και στην γνώση που κρύβει αυτό το χειρόγραφο.
Τα επεισόδια εξελίσσονται κανονικά αλλά είναι μόνος του ο Μιχαήλ. Επίσης ο Μιχαήλ θα είναι αυτός που θα ταξιδέψει στο Άγιο Όρος αλλά σε άλλο επεισόδιο θα παέι στο Βατικανό. Θα υπάρχει κανονικά ο φίλος του ο αστυνομικός που θα τον βοηθάει σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Απλά θα είναι μια έξτρα βοήθεια ψυχολογική και συμπαράσταση προς τον Μιχαήλ.


