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Mul]umiri

Mulţumirilemele profunde, adresate celor trei prieteni
dragiîmpreunăcucareamdeosebitaplăceredealucra:edito‑
rulmeu,JasonKaufman,agentulmeu,HeideLange,şicon‑
sultantulmeu,MichaelRudell.Deasemenea, aşvrea să‑mi
exprimimensarecunoştinţăpentruEdituraDoubleday,pentru
editoriimeidinlumeaîntreagăşi,desigur,pentrucititoriimei.

Romanulacestanuarfipututfiscrisfărăgenerosulajutor
primitdinparteanenumăratelorpersoanecaremi‑auîmpărtă‑
şitcunoştinţeleşiexperienţalor.Tuturoracestoraledatorezo
profundăapreciere.





Atrăiînlumefărăadeveniconştientdesensuleiestecaşicând
airătăciîntr‑omarebibliotecăfărăaatingeniciocarte.

Învăţăturile secrete ale tuturor timpurilor





Date

În1991,undocumentafostîncuiatînseifuldirec‑
toruluiCIA.Documentulseaflăşiastăziacolo.Textul
săucripticfacereferirelaunanticportalşilaunlocne‑
cunoscut,subteran.Documentulconţineşicuvintele:
„Esteîngropatacolo,undeva“.

Toateorganizaţiilemenţionateînacestromanexistă,
inclusivfrancmasonii,ColegiulInvizibil,Departamen‑
tulpentruSecuritate,CSMSşiInstitutulpentruŞtiinţe
Noetice.

Toateritualurile,informaţiileştiinţifice,operelede
artăşimonumentelelacaresefacereferireînroman
suntreale.





Prolog

Casa Templului
20.33

Secretul este să ştii cum să mori.
Încădelaînceputuriletimpului,secretulafostîntotdeauna

săştiicumsămori.
Iniţiatuldetreizecişipatrudeanipriviînjos,sprecraniul

umanpecareîlţineaînpalme.Ţeasta,aidomaunuibol,era
plinăcuvinroşucasângele.

„Bea,îşispuse.Nuaidecesătetemi.“
Aşacumcereatradiţia,îşiîncepusecălătoriaînveşmântul

ritualicalereticuluimedievalduslaeşafod,cucămaşalargă
deschisăsus,lăsândsăisevadăpieptulpalid,cupantalonul
ridicatpânălagenunchipepiciorulstângşimânecadreaptă
suflecatăpânălacot.Înjurulgâtuluiîiatârnagreuunlaţdin
sfoară–un„cabluderemorcă“,aşacumîlnumeauconfraţii.
Însearaaceastaînsă,lafelcafraţiicareîlpriveau,eraînveş‑
mântataidomaunuimaestru.

Toţiceicareîlînconjuraupurtauveşminteledegală:şorţuri
dinpieledeoaie,eşarfeşimănuşialbe.Lagâtleatârnaugiuva‑
ierurileceremonialecescânteiauîn luminapalidă,asemenea
unorochifantomatici.Mulţidintreceiprezenţideţineaupoziţii
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deputereînsocietate,însăiniţiatulştiacătitlurilelorlumeşti
nuînsemnaunimicîntrezidurileacestea.Aici,toţierauegali,
fraţijuraţi,uniţiprintr‑olegăturămistică.

Trecându‑şiprivirilepedeasupralor,iniţiatulseîntrebăci‑
nedinexteriorarputeacredevreodatăcătoţiaceştioamenise
reunesc cu adevărat într‑un singur loc... şimai cu seamă în
acestloc.Încăpereaaveaaerulunuisanctuardinlumeaantică.

Adevărulînsăeraşimaibizar.
„MăaflulanumaicâtevastrăzideCasaAlbă.“
Colosalaconstrucţiesituatălanumărul1733peSixteenth

StreetNWînWashington,D.C.,eraocopieaunuitemplupre‑
creştin,templulregeluiMausol,mausoleuloriginal...loculîn
careeştidusdupămoarte.Afară,laintrareaprincipală,doi
sfincşide câte şaptesprezece tone fiecare străjuiauuşiledin
bronz.Interioruleraunlabirintdeîncăperiritualice,săli,gale‑
riiînchise,bibliotecişichiarunzidgolpedinăuntru,încarese
aflaurămăşiţeletrupeştiadoioameni.Iniţiatuluiisespusese
căfieceîncăpereaacesteiclădiriadăposteaunsecret;elştia
însăcăniciunanuaveasecretemaimaridecâturiaşasalăîn
careîngenuncheaseelacum,ţinândînpalmecraniul.

Sala Templului.
Încăpereaerauncubperfect.Cavernos.Plafonulseaflala

uluitoareaînălţimedetreizecidemetri,susţinutdecoloanemo‑
noliticedingranitverde.Ogalerieetajată,cuscaunedinlemn
de nuc rusesc şi piele lucratămanual, înconjura încăperea.
Zidulvesticeradominatdeuntronînaltdezecemetri,înfaţa
căruiaseaflaoorgămascată.Zidurileerauunveritabilcaleido‑
scopdesimboluristrăvechi...egiptene,iudaice,astronomice,
alchimiceşialtele,încănecunoscute.

Însearaaceasta,SalaTempluluierailuminatădelumânări
dispuseîntr‑unaranjamentprecis.Strălucirealorslabăerain‑
tensificatădoarderazelepalidealelunii,carepătrundeauprin
ampluloculusdinplafonşicădeaupecelmaifrapantobiect
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dinîncăpere:unenormaltarcioplitdintr‑unblocdemarmură
belgianăneagră,lustruită,situatexactîncentrulsăliipătrate.

„Secretulestesăştiicumsămori“,îşiamintiiniţiatul.
–Etimpul,şoptiunglas.
Iniţiatulîşiîndreptăprivireaspredistinsasiluetăînveşmân‑

tatăînalb,dinfaţalui.Maestrul Adorator Suprem.Omul,acă‑
ruivârstăbăteaspreşaizecideani,eraoîndrăgităpersonalitate
avieţiiamericane,unbărbatrobustşiextremdebogat.Părul
lui,odinioarănegru,căpătasetonuriargintii,iarchipulreflecta
unintelectvigurosşioviaţămarcatădeputere.

–Depunejurământul,îispuseMaestrulAdorator,cuovo‑
cemoaleaidomafulgilordezăpadă.Încheie‑ţicălătoria!

Drumuliniţiatului,lafelcatoateacestecălătorii,începuse
delaprimulgrad.Înnoapteaaceeadedemult,într‑unritualase‑
mănătorcuceldeazi,MaestrulAdoratorîllegaselaochicuo
bandădecatifea,îiapăsasepepieptulgolunpumnalceremo‑
nialşiîlîntrebase:

–Declaricutoatăseriozitatea,peonoareata,neinfluenţat
descopurimercenaresaualtcuminjuste,căliberşidebună‑
voie teoferi candidatpentrumisterele şiprivilegiile acestei
confrerii?

–Declar,minţiseiniţiatul.
–Atunci,acestasăfieunspinînconştiinţata,îlavertizase

maestrul,iarmoarteafulgerătoaresăteloveascădacăveitrăda
vreodatătaineleceîţivorfiîmpărtăşite.

Lavremeaaceea,iniţiatulnusimţisenicioteamă.„Nici‑
odatănuvorşticareeadevăratulmeuscopaici.“

Însearaastaînsă,înSalaTempluluidomneaunaeraproa‑
pe palpabil de sinistră solemnitate, iar înminte îi reveniră
avertismentelece‑ifuseserădatepeparcursulcălătoriei,ame‑
ninţăricuteribileconsecinţecare‑lvoraşteptadacăvadezvă‑
luicuivasecretelepecalesăleafle:Gâtul tăiat de la o ureche 
la alta... limba smulsă din rădăcină... măruntaiele scoase şi 
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arse... împrăştiate în cele patru zări... inima smulsă şi dată ji‑
vinelor pădurii...

–Frate,continuămaestrul,aşezândomânăpeumărulini‑
ţiatului.Rosteştejurământulfinal.

Îmbărbătându‑sepentruaceastăultimăetapăacălătoriei,
iniţiatulîşimişcăuşortrupulmusculosşiîşiîndreptădinnou
atenţiasprecraniuldinpalme.Înluminalumânărilor,vinul
rubiniupăreaaproapenegru.Înîncăpereseaşternuseotăcere
mormântală,iarelsimţeaasupră‑iochiituturor,aşteptându‑l
să‑şirosteascăultimuljurământşiastfelsăsealătureeliteilor.

„Însearaasta,îşispuseel,întreziduriledeaicisepetrece
unlucrucarenus‑amaiîntâmplatniciodată,înîntreagaistorie
aconfreriei.Nicimăcarodată,desecole.“

Ştiacăastavafiscânteia...şică‑ivaconferiluiputeriincre‑
dibile.Energizat,traseaerînpieptşirosticuglastareaceleaşi
cuvintepecarenenumăraţibărbaţilerostiserăînaintealui,în
ţăridepeîntregcuprinsullumii:

– Fie ca acest vin pe care îl beau acum să devină pentru mi‑
ne otravă mortală... dacă îmi voi încălca vreodată, cu intenţie 
sau cu bună ştiinţă, jurământul.

Cuvinteleluireverberarăînîncăpereacavernoasă.
Apoiseaşternuliniştea.
Reprimându‑şiuntremuralmâinilor,iniţiatuldusecraniul

lagurăşisimţiosulatingându‑ibuzele.Închiseochiişiînclină
bolul,sorbindvinulcuînghiţiturimari,prelungi.Cândînghiţişi
ultimulstrop,lăsăcraniuljos.

Pentruoclipă,îşisimţiplămâniiîncordându‑se,iarinimaîn‑
cepusă‑ibatănebuneşte.„Dumnezeule,şi‑audatseama!“Apoi,
lafelderepedecumapăruse,oribilasenzaţiedispăru.

Ocăldurăplăcutăiserăspândiînvene.Iniţiatulrăsuflăşi
zâmbiînsineasaînvremece‑şiîndreptaprivireaspreochiice‑
nuşii,nebănuitori,aiceluicarecuatâtanesocotinţăîlprimise
încelemaisecreterândurialeconfreriei.

„Curândveipierdetotceaimaidragpelume.“



1

AscensorulOtisceurcaînpilonulsudicalTurnuluiEiffel
gemeadeturişti.Înăuntru,undomnauster,într‑uncostumbi‑
necălcat,privisprebăieţeluldelângăel.

–Eşticampalid,fiule.Arfitrebuitsărămâijos.
–N‑amnimic...răspunsecopilul,străduindu‑sesă‑şicon‑

trolezeanxietatea.Coborlaetajulurmător.
„Nupotsărespir.“
Bărbatulseaplecăspreel.
–Credeamcăaitrecutdejapesteproblemaasta,spuseşiîi

mângâieafectuosobrazul.
Băiatuluiîieraruşinesă‑şidezamăgeascătatăl,darabia

maiputeaauziprinvuietulcare‑irăsunaînurechi.„Nupotsă
respir!Trebuiesăiesdincutiaasta!“

Liftieravorbeacevaliniştitor,desprepistoanelearticulate
şistructuradinmetalaliftului.Departe,subei,străzileParisului
seîntindeauîntoatedirecţiile.

„Aproapeamajuns,îşispusecopilulşiîntinsegâtulpentru
avedeamaibineplatformadedebarcare.Mairezistăpuţin!“

Pemăsurăceascensorulurcaabruptspreultimuletaj,pu‑
ţulîncepeasăseîngusteze,pereţiisăimasivistrângându‑seşi
formânduntunelstrâmt,vertical.

–Tată,nucredcă...
Deodată, un pârâit răsună undeva deasupra lui.Cabina

tresăltă,înclinându‑sepeoparte.Cabluriuzateîncepurăsă
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zvâcnească în jurul liftului, zbătându‑se aidomaunor şerpi.
Băiatulîntinsemânadupătatăllui.

–Tată!
Ochiilorseîntâlnirăpreţdeoclipăterifiantă.
Apoipodeauaseprăbuşisubei.
RobertLangdon tresări în scaunul de piele, trezindu‑se

bruscdinvisulsăusemiconştient.Şedeasingurînuriaşacabi‑
năauneiaeronaveFalcon2000EXce‑şiurmadrumulprintr‑o
zonăcuturbulenţe.Înfundal,motoarelePratt&Whitneyhu‑
ruiautern.

–DomnuleLangdon? se auzi din difuzorul de deasupra
lui.Neapropiemdeaterizare.

Îndreptându‑sedespate,Langdonîşipusenotiţeleînapoiîn
saculdepiele.Treceaînrevistăsimbolisticamasonicăşitocmai
ajunseselajumătatecândaţipise.Visuldespretatălsăufusese
stârnit,probabil,deinvitaţianeaşteptatăprimitădimineaţădin
parteamentoruluisăudeoviaţă,PeterSolomon.

„Celălaltompecaren‑aşvreasă‑ldezamăgescvreodată.“
Filantrop,istoricşiomdeştiinţălaceicincizecişioptdeani

pecareîiavea,Solomonîlluasesubaripasacuaproapetreizeci
deaniînurmă,umplândastfel,înmulteprivinţe,loculgollăsat
demoarteatatălui.Înciudaaveriisubstanţialeşiainfluenţeide
caresebucurafamiliaSolomondegeneraţii,Langdonnugăsise
decâtmodestieşicăldurăînochiiluicenuşii.

Dincolo de hublou, soarele apusese, darLangdonputea
desluşisiluetazveltăaceluimaiînaltobeliscdinlume,ridicân‑
du‑selaorizontaidomaaxuluiunuianticgnomon.Monumen‑
tuldinmarmură,înaltde169demetri,marcainimanaţiunii
americane.Înjurullui,meticuloasageometrieastrăzilorşia
clădirilorradiaspreexterior.

Chiarşidinaer,Washingtonulemanaparcăoforţămistică.
Langdoniubeaacestoraşşi,învremeceavionulcobora,se

simţicuprinsdeemoţiegândindu‑selaceeace‑laşteptaacolo.
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Aeronavaseapropiedeunterminalparticularundevaîncadrul
AeroportuluiInternaţionalDullesşiseopri.

Langdonîşistrânselucrurile,lemulţumipiloţilorşi,pără‑
sindinteriorulluxos,păşipescaramobilă.Aerulrecedeianu‑
arieîidăduosenzaţiedesporitălibertate.

„Respiră,Robert“,seîndemnăînsinealui,încântatdespa‑
ţiulvastceisedeschideaînfaţă.

Unvaldeceaţăalburiepluteadeasuprapisteişi,coborând
peasfalt,Langdonavuimpresiacăpăşeşteîntr‑omlaştină.

–Hello! Hello!răsunăovocemelodioasă,cuaccentbrita‑
nic,dedincolodepistă.ProfesorLangdon?

Ofemeiedevârstămijlocie,cuoinsignăşiomapă,venea
grăbitspreel,făcându‑isemneveselecumâna.Bucleblonde
ieşeaudesubpălărioaraelegantă,dinlânătricotată.

–BineaţivenitlaWashington,domnule!
Langdonsurâse.
–Mulţumesc!
–EusuntPam,delaServiciipentrupasageri,continuăfe‑

meiacuoexuberanţăaproapeneliniştitoare.Vărogsăveniţi
cumine,domnule;maşinavăaşteaptă.

LangdonourmăspreterminalulSignature,înconjuratde
strălucitoareavioaneparticulare.„Ostaţiedetaxipentrucei
bogaţişicelebri.“

–N‑aşvreasăvăsimţiţistânjenit,domnuleprofesor,spu‑
sefemeiapeuntonjenat,darsunteţicuadevăratacelRobert
Langdoncarescriecărţidesprereligieşisimboluri,nu‑iaşa?

Dupăoclipădeezitare,elîncuviinţădincap.
–Eramsigură!exclamăea,zâmbindlarg.Grupulmeulite‑

rarv‑acititcarteadesprebisericăşisacrulfeminin!Cescandal
deliciosastârnit!Văcamplacesăaruncaţivulpeaîncoteţul
găinilor!

–Scandaluln‑afostchiarintenţiamea,rostiLangdoncu
unsurâs.
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Femeiapărusă‑şideaseamacăoaspetelenusegăseaîn
dispoziţiapotrivităpentruadiscutadesprecărţilelui.

–Vărogsămăscuzaţi!M‑ampornitşinumămaiopresc!
Ştiucăprobabilv‑aţiplictisitsătotfiţirecunoscut...darenu‑
maivinadumneavoastră.Apoi,arătândcuungestglumeţspre
hainelelui,femeiaadăugă:Uniformav‑adatdegol.

„Uniforma?!“Langdonîşipriviveşmintele.Purtaobişnui‑
tul lui pulover cu guler rulat gri‑antracit, sacoul de tweed
Harris,pantalonikakişimocasinidinpiele...vestimentaţialui
uzualăînsaladeclasă,lacircuiteledeconferinţe,laşedinţele
fotoşilaevenimentelesociale.

Femeiaizbucniînrâs.
–Pulovereleaceleacugulerrulatpecarelepurtaţisuntta‑

redemodate.Aţiarătamultmaielegantcucravată!
„Nicioşansă!îşispuseLangdon.Ştreangurimititele!“
Cravatafuseseobligatorieşasezilepesăptămânăcâttimp

urmasecursurileAcademieiPhillipsExeterşi,înciudaroman‑
ticelorafirmaţiialedirectorului,cumcăorigineacravateiarfi
fascaliademătasepurtatădeoratoriiromanipentrua‑şiîncăl‑
zicorzilevocale,Langdonştiacă,etimologic,termenul„cra‑
vat“provinedelaobrutalăbandădemercenaricroaţi,careîşi
legaulagâteşarfeînnodateînaintedeaseavântaînbătălie.În
prezent,aceststrăvechiaccesoriurăzboinicerapurtatdeluptă‑
toriimodernidinbirouri,însperanţacăastfelîşivorintimida
maiuşorduşmanulînbătăliilebirocraticedezicuzi.

–Vămulţumescpentrurecomandare,spuseLangdonrâ‑
zândînfundat.Peviitormăvoigândilaocravată.

Dinfericire,unbărbatcuunaerdeprofesionist,într‑uncos‑
tumînchislaculoare,coborîdintr‑olimuzinăLincolnparcată
înapropiereaterminaluluişiridicăundegetînaer.

–Domnul Langdon? Eu sunt Charles, de la Beltway
Limousine,spuseelşideschiseportieradindreapta.Bunăsea‑
ra,domnule!BineaţivenitlaWashington!
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LangdonrăsplătifinanciarospitalitateadoveditădePamşi
urcăînluxoasalimuzină.Şoferulîiarătădeundesăregleze
temperaturaşiundeputeagăsiapaîmbuteliatăşicoşulcubri‑
oşecalde.Câtevaclipemaitârziu,maşinaruladejapeundrum
deaccesprivat.„Deciaşatrăieştecealaltăjumătatealumii!“

ÎnvremecestrăbăteauWindsockDrive,şoferulîşiconsul‑
tănotiţeleşidăduuntelefonscurt.

–AiciBeltwayLimousine,spuseelcuoeficienţăprofesi‑
onală.Mis‑acerutsăconfirmaterizareapasageruluimeu.Da,
domnule!Oaspeteledumneavoastră,domnulLangdon,asosit
şivomajungelaCapitoliulaoranouăsprezece.Pentrupuţin,
domnule!

Apoiînchise.
Langdonsurâsefărăsăvrea.„Niciopiatrănurămânene‑

întoarsă.“AtenţiapentrudetaliialuiPeterSolomoneraunul
dintreprincipalelesaleatuuri,oferindu‑iposibilitateadea‑şi
folosiputereasubstanţialăcuouşurinţăevidentă.„Darnustri‑
cănicicelecâtevamiliardededolaridinbancă.“

Langdonseaşezămaicomodpebanchetaluxoasădinpie‑
leşiînchiseochii,pefondultotmaislabalzgomotuluivenit
dinspreaeroport.ClădireaCapitoliuluiseaflalaojumătatede
orădistanţă,iarcelecâtevamomentedesingurătateîiprindeau
bine,pentrua‑şipunegândurileînordine.Totulseîntâmplase
astăzicuatâtarapiditate,încâtabiaacumavearăgazulnecesar
săcugetepuţinlaincredibilasearăcareîlaştepta.

„Ososireînvăluităînmister“,îşispuseel,amuzatdeidee.
LacincisprezecekilometrideclădireaCapitoliului,cineva

sepregăteacunerăbdarepentrusosirealuiRobertLangdon.

2

CelcareîşispuneaMal’akhapăsăvârfulaculuiînpieleara‑
săacapului,suspinânddeplăcereatuncicândmetalulascuţitîi




