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PENTRU PĂRINŢII MEI…





Cele mai în tu ne cate co tloane ale ia du lui sunt re zer vate pen tru 
cei care îşi păs trează ne u tra li ta tea în vre muri de criză mo rală.





 DATE

Toate lu cră rile de artă, li te rare şi şti in ţi fice, pre cum şi 
re fe ri rile is to rice din acest ro man sunt re ale.

„Con sor ţiul“ este o or ga ni za ţie par ti cu lară cu re pre zen-
tanţe în şapte ţări. Nu mele ei real a fost schim bat, din ra ţi-
uni de con fi den ţi a li tate şi securi tate.

Inferno  – In fer nul  – este lu mea sub te rană de scrisă de 
Dante în po e mul său epic Di vina Co me die, în care ia dul este în-
fă ţi şat ca un tă râm com plex struc tu rat, popu lat de en ti tăţi nu-
mite „um bre“ – su flete fără trup, cap tive în tre via ţă şi moarte.
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PROLOG

Eu sunt Umbra.
Prin cetatea sumbră zbor
Prin damnarea eternă prind aripi.

Pe ma lu rile flu vi u lui Arno mă îm ple ti cesc, cu ră su fla rea tă iată… co-
tind la stânga, pe Via dei Castellani, îndreptându-mă spre nord, furişân-
du-mă în pen um bra de la Uffizi.

Şi to tuşi, ei mă ur mă resc.
Pa şii lor ră sună mai tare acum, vâ nă tori fără în du rare şi ră gaz.
De ani sunt pe ur mele mele. Per se ve renţa lor m-a obli gat să ră mân 

as cuns… m-a si lit să tră iesc în pur ga to riu… tru dind sub pă mânt ai-
doma unui mon stru hto nian.

Eu sunt Um bra.
Aici, la su pra faţă, îmi ri dic pri vi rea spre nord, dar nu pot găsi ca lea 

ce duce di rect la sal vare… căci Ape ni nii în tu necă prima li că rire de lu-
mină a zo ri lor.

Trec pe după palazzo, cu tur nul său cre ne lat şi oro lo giul cu o sin gură 
limbă… strecurându-mă prin tre vân ză to rii ve niţi la prima oră a di mi ne ţii 
în Piazza San Fi renze, cu vo cile lor ră gu şite şi ră su fla rea mi ro sind a lampre
dotto şi a măs line fripte. Tra ver sând îna inte de Bargello, o iau spre vest, 
spre fleşa aba ţiei Badia, şi mă iz besc de poarta din fier de la baza scă ri lor.

Aici, orice şo vă ială tre buie lă sată în urmă.
Ro tesc mâ ne rul şi pă şesc în co ri do rul din care ştiu că nu mai există 

cale de în toar cere. Îmi si lesc pi cioa rele ca de plumb să urce scara în-
gustă… înălţându-se spre cer în spi rală, cu trepte de mar mură to cite 
şi cră pate.

Vo cile ră sună de jos. Im plo ra toare.
Acum ei sunt în spa tele meu, apropiindu-se, ne în du ră tori.
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Căci nu în ţe leg ce va urma… şi nici ce am fă cut eu pen tru ei!
Tă râm ne re cu nos că tor!
În vreme ce urc, vi zi u nile mă nă pă desc vi o lent… tru pu rile des frâ-

nate zvârcolindu-se în ploaia te ri bilă, su fle tele ne să ţi oase plu tind în ex-
cre mente, tră dă to rii ne treb nici în cre me niţi în strân soa rea în ghe ţată a 
lui Lu ci fer.

Urc ul ti mele trepte şi ajung sus, împleticindu-mă aproape mort în 
ae rul umed al di mi ne ţii. Alerg spre zi dul înalt cât un stat de om, pri vind 
prin des chi ză turi. Jos, de parte, se în tinde ora şul bi ne cu vân tat pe care mi 
l-am fă cut sanc tuar îm po triva ce lor care m-au exi lat.

Vo cile strigă, tot mai aproape de mine.
– Ce ai fă cut tu este o ne bu nie!
Ne bu nia naşte ne bu nie.
– Pen tru nu mele lui Dum ne zeu, strigă ei, spune-ne unde l-ai as cuns!
Toc mai pen tru nu mele lui Dum ne zeu, nu vă spun.
Mă opresc acum, în col ţit, cu spa tele li pit de pia tra rece. Ei pri vesc 

drept în ochii mei verzi şi lim pezi, iar fe ţele li se în tu necă, nu mai sunt 
lin gu şi toare, au un aer ame nin ţă tor.

– Ştii că avem noi me to dele noas tre. Te pu tem forţa să ne spui unde e.
De asta am ur cat până la ju mă ta tea dru mu lui spre rai.
Fără niciun aver tis ment, mă ră su cesc şi mă în tind în sus, agăţân-

du-mă cu de ge tele de mar gi nea înaltă, săltându-mă, căţărându-mă pe 
ge nunchi şi apoi ridicându-mă… ne si gur pe pi cioa rele mele la mar gi-
nea hă u lui. Să mă în drumi, dragă Vir gi liu, să tra ver sez nean tul.

Ei se nă pus tesc îna inte nevenindu-le să creadă, în cer când să mă în-
haţe de pi cior, dar temându-se to tuşi să nu mă dez e chi li breze şi să cad. 
Mă im ploră acum, cu o dis pe rare mută, însă m-am în tors cu spa tele 
spre ei. Ştiu ce tre buie să fac.

Sub mine, la o dis tanţă ame ţi toare sub mine, aco pe ri şu rile din ţi glă ro-
şie se în tind ca o mare de foc, ilu mi nând tă râ mul dulce pe care au trăit odi-
ni oară uri aşi… Giotto, Do na tello, Bru nel leschi, Mi che lan gelo, Bot ti celli.

Mai fac un sfert de pas spre mar gine.
– Co boară! strigă ei. Încă nu e prea târ ziu!
O, voi, ne şti u tori care nu vor să ştie! Oare nu în tre ză riţi vi i to rul? Nu re cu noaş teţi 

splen doa rea cre a ţiei mele? Ne ce si ta tea ei?



Voi face bucuros acest ul tim sa cri fi ciu… şi odată cu el voi dis truge şi 
ul tima voas tră spe ranţă de a găsi ceea ce că u taţi.

Nu‑l veţi re pera nici o dată la timp.
La sute de metri de de subt, pi a ţeta pie tru ită mă ade me neşte ai doma 

unei oaze tih nite. Cât mi-aş dori mai mult timp… dar tim pul e sin gura 
marfă pe care nici mă car vas tele mele averi nu şi-o pot per mite.

În aceste ul time se cunde, pri vesc în jos spre pi a ţetă şi ceea ce văd 
mă sur prinde.

Ză resc chi pul tău.
Te uiţi la mine din un ghe rele um brite. Ochii îţi sunt în du re raţi, şi to tuşi 

simt în pri vi rea lor ve ne ra ţie pen tru tot ce am re u şit. Tu în ţe legi că nu am 
de ales. Din dra goste pen tru ome nire, tre buie să-mi pro te jez ca po do pera.

Creşte chiar şi acum… aş tep tând… clo co tind sub apele ro şii‑sân ge rii ale la gu nei 
ce nu oglindeşte stele.

Aşa că-mi des prind pri vi rea de a ta şi con tem plu ori zon tul. Sus, dea-
su pra aces tei lumi îm po vă rate, îmi în alţ ul tima rugă.

Dragă Doamne, mă rog ca lu mea să‑şi amin tească de mine nu ca de un pă că tos 
mon struos, ci ca de sal va to rul glo rios care, aşa cum tu ştii, sunt cu ade vă rat. Mă rog 
ca ome ni rea să în ţe leagă ce dar am lă sat în urma mea.

Căci da rul meu e vi i to rul.
Da rul meu e mân tui rea.
Da rul meu este Inferno.
Cu asta, şop tesc un ul tim amin… şi fac pa sul fi nal, în abis.
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CA P I  TO  LUL  1

Amin ti rile prin deau con tur în cet… ca bu lele ce răz bat din în tu-
ne ri cul unui puţ fără fund.

O fe meie în vă luri.
Robert Langdon o pri veşte peste râul ale că rui ape fră mân tate sunt 

ro şii de sânge. Pe ma lul ce lă lalt, fe meia stă cu faţa spre el, ne clin tită, so-
lemnă, cu faţa as cunsă de un lin ţo liu. În mână strânge o pânză tainia al-
bas tră, pe care acum o ri dică în onoa rea mă rii de ca da vre de la pi cioa rele 
ei. Mi ro sul de moarte co tro peşte to tul.

Ca ută, şopti fe meia. Şi vei găsi.
Langdon re ceptă cu vin tele de parcă ea le-ar fi ros tit în min tea lui.
– Cine eşti tu? în trebă, dar niciun su net nu se auzi.
Tim pul se scurge re pede, şopti ea. Ca ută şi gă seşte.
Langdon făcu un pas spre râu, dar era lim pede că apele erau prea sân-

ge rii şi prea adânci pen tru a le tra versa. Când ri dică din nou pri vi rea spre 
fe meia în vă luri, tru pu rile de la pi cioa rele ei erau mai multe. Sute acum, 
poate chiar mii, unele încă în via ţă, zvârcolindu-se în chi nuri, ră puse de o 
moarte ini ma gi na bilă… arse în foc, în gro pate în fe cale, devorându-se în tre 
ele. Au zea stri gă tele jal nice ale su fe rin ţei ome neşti răz bă tând peste apă.

Fe meia făcu un pas spre el, cu bra ţele slabe în tinse, ce rând parcă aju tor.
– Cine eşti tu? în trebă Langdon din nou.
Pen tru a-i răs punde, cu miş cări în cete, fe meia îşi ri dică vă lul de pe fa-

ţă. Era de o fru mu seţe iz bi toare, şi to tuşi mai bă trână de cât îşi în chi pu ise 
el – pe la şai zeci de ani poate, bine clă dită şi pu ter nică, pre cum o sta tuie 
fără vâr stă. Avea obra zul cu li nii as pre, ochii adânci, ex pre sivi şi pă rul 
lung, ar gin tiu, care-i că dea în bu cle pe umeri. O amu letă din la pis la zuli îi 
atârna la gât, un şarpe în co lă cit pe un to iag.

Langdon sim ţea că o cu noaşte… că are în cre dere în ea. Dar cum? Şi 
de ce?
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Fe meia îi arăta acum două pi cioare care se zvâr co leau, ie şind cu su-
sul în jos din pă mânt şi aparţinându-i apa rent unui biet su flet în gro pat 
până la ta lie, cu ca pul îna inte. Pe coapsa al bi cioasă a omu lui se ză rea o 
sin gură li teră, scrisă cu nă mol: R.

R? se în trebă Langdon. Ca în… Robert? Adică… eu?
Pe chi pul fe meii nu se pu tea citi ni mic. Ca ută şi gă seşte, re petă ea.
Apoi, pe ne aş tep tate, în cepu să ra di eze o lu mină albă… tot mai stră-

lu ci toare. Tru pul ei în treg vi bra cu in ten si tate şi o clipă mai târ ziu, cu un 
tros net ca de tu net, ex plodă într-o mie de cio buri de lu mină.

Langdon se trezi brusc, stri gând.
Era sin gur în ca mera bine lu mi nată. Mi ro sul in tens de al cool me di-

ci nal plu tea în aer şi un deva o ma şi nă rie pi uia uşor, în ace laşi ritm cu 
inima lui. Langdon dădu să-şi mişte bra ţul drept, dar o du rere as cu ţită 
îl opri. Privi în jos şi văzu acul unei per fu zii în fipt în an te bra ţul lui.

Pul sul i se ac ce leră, iar ma şi nă ria con ti nuă să ţină rit mul, pi uind 
mai re pede.

„Unde mă aflu? Ce s-a în tâm plat?“
Ceafa îi bu buia cu o du rere zdro bi toare. În cet, în tinse bra ţul li ber şi 

îşi atinse pi e lea ca pu lui, în cer când să lo ca li zeze sursa du re rii. Sub pă rul 
în câl cit simţi cam zece, do uă spre zece urme de cu să turi şi sânge us cat.

În chise ochii, în cer când să-şi amin tească dacă avu sese vreun ac ci dent.
Ni mic. Ab so lut ni mic.
„Gân deşte!“
Doar în tu ne ric.
Un băr bat în bluză şi pan ta loni de spi tal in tră gră bit în sa lon, aler tat 

pro ba bil de mo ni to rul car diac. Avea o barbă ne în gri jită, o mus taţă stu foasă 
şi ochi blânzi, cu o pri vire calmă şi me di ta tivă pe sub sprân ce nele groase.

– Ce… s-a… în tâm plat? bâi gui Langdon. Am avut un ac ci dent?
Băr bo sul duse un de get la buze şi apoi ieşi în grabă, stri gând pe ci-

neva de pe cu loar.
Langdon în toarse ca pul, dar miş ca rea îi stârni un val de du rere în ţeas-

tă. In spiră de câ teva ori adânc şi aş teptă ca men ghina să ce deze. Apoi, 
foarte în cet şi me to dic, în cepu să in spec teze în că pe rea cu aer ste ril.

Sa lo nul avea un sin gur pat. Nu exis tau flori. Nici cărţi de vi zită. 
Langdon îşi văzu hai nele pe o mă suţă din apro pi ere, îm pă tu rite într-o 
pungă din plas tic trans pa rent. Erau pline de sânge.
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„Dum ne ze ule! Tre buie să fi fost grav.“
Cu miş cări foarte lente, în toarse ca pul spre fe reas tra de lângă pat. 

Afară era în tu ne ric. Noapte. Tot ce pu tea dis tinge era pro pria re fle xie 
în geam – un ne cu nos cut pa lid şi tras la faţă, le gat la o su me de nie de 
fire şi tu buri, în con ju rat de echi pa mente me di cale.

Pe cu loar se au ziră voci apropiindu-se, iar pri vi rea lui Langdon re-
veni în sa lon. Me di cul se în tor sese, în so ţit de o fe meie.

Pă rea să aibă pu ţin peste trei zeci de ani. Purta o uni formă me di cală 
al bas tră şi îşi le gase pă rul blond într-o coadă groasă, care sălta în urma 
ei, în mers.

– Sunt doc tor Sienna Bro oks, spuse ea, zâm bind spre Langdon. În 
seara asta lu crez cu doc to rul Mar coni.

Langdon în clină uşor ca pul.
Înaltă şi su plă, doc to riţa Bro oks avea acel mers ho tă rât al spor ti vi lor. 

Chiar şi în sa lo peta largă, tru pul ei pă rea să aibă o ele ganţă aparte. În 
ciuda ab sen ţei ori că rui ma chiaj vi zi bil, te nul îi era ne o biş nuit de ne ted, 
punc tat doar de o mică alu niţă dea su pra bu ze lor. Ochii, de un că prui 
ca ti fe lat, pă reau ex trem de pă trun ză tori, de parcă vă zu seră şi trăi seră 
in com pa ra bil mai mult de cât orice altă per soană de vâr sta ei.

– Doc to rul Mar coni vor beşte doar o en gleză ru di men tară, îi explică 
ea aşezându-se pe pat lângă el, şi m-a ru gat să com ple tez eu fişa de 
in ter nare.

Şi zâmbi din nou.
– Mul ţu mesc, re plică Langdon, ră gu şit.
– Bun, re luă ea pe un ton ofi cial. Cum vă nu miţi?
Avu ne voie de câ teva mo mente pen tru a răs punde:
– Robert… Langdon.
Me di cul îi vârî în ochi fas ci cu lul lu mi nos al unei lan terne de bu zu nar.
– Ocu pa ţia?
De data asta avu ne voie de şi mai mult timp.
– Pro fe sor. Is to ria ar tei… şi sim bo lis tică. Uni ver si ta tea Har vard.
– Sun teţi… ame ri can?
Langdon îi aruncă o pri vire ne du me rită.
– Păi… în cepu ea ezi tant. Nu aveaţi niciun act când aţi fost adus în 

seara asta. Pur taţi un sa cou Har ris Tweed şi pan tofi So mer set, aşa că 
am bă nuit că sun teţi bri ta nic.
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– Sunt ame ri can, o asi gură Langdon, prea obo sit pen tru a mai sta 
să-i ex plice pre fe rinţa lui pen tru hai nele bine cro ite.

– Vă doare ceva?
– Ca pul, răs punse el.
Lu mina or bi toare a lan ter nei nu fă cuse de cât să-i ac cen tu eze bu bu i-

tul din ţeastă. Slavă Dom nu lui, doc to riţa puse lan terna în bu zu nar şi îl 
prinse de în che ie tura mâi nii, ca să-i ia pul sul.

– V-aţi tre zit ţi pând, con ti nuă ea. Vă amin tiţi de ce?
În min tea lui re veni ima gi nea stra nie a fe meii în vă luri, în con ju rate 

de tru puri zvârcolindu-se. Ca ută şi vei găsi.
– Am avut un coş mar.
– Des pre?
Langdon îi po vesti.
Doc to riţa îşi păs tră ex pre sia ne u tră în vreme ce nota ceva pe o hâr tie.
– Aveţi idee ce anume ar fi pu tut de clanşa o ima gine atât de ori bilă?
Langdon se gândi o clipă, după care clă tină din cap, iar ţeasta lui 

bu bui drept răs puns.
– Bine, dom nule Langdon, spuse doc to riţa Bro oke, con ti nu ând să 

scrie. Câ teva în tre bări de ru tină pen tru dum nea voas tră. În ce zi a săp tă-
mâ nii sun tem?

Langdon se gândi o clipă.
– Sâm bătă. Îmi amin tesc că azi, mai de vreme, mă plim bam prin 

cam pus… în drum spre o se rie de con fe rinţe de după-ami ază, şi apoi… 
Cam ăsta-i ul ti mul lu cru pe care mi-l amin tesc. Am că zut cumva?

– Ajun gem şi la asta. Ştiţi unde vă aflaţi?
Langdon spuse ce-i trecu prin minte:
– Spi ta lul Mas sa chu setts Ge ne ral?
Doc to riţa Bro oke mai notă ceva.
– Există vreo per soană că reia să-i te le fo năm din par tea dum nea-

voas tră? So ţie? Co pii?
– Ni meni, re plică Langdon, in stinc tiv.
În tot deauna îi plă cuse so li tu di nea şi in de pen denţa ofe rite de via ţa de 

bur lac pe care o ale sese, deşi tre buia să re cu noască, mai ales în situa ţia 
ac tu ală, că ar fi pre fe rat să aibă ală turi un chip fa mi liar.

– Sunt unii co legi pe care aş pu tea să-i sun, dar nu e ne voie, adă ugă el.
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Doc to riţa Bro oks ter mină de scris, iar me di cul mai vârst nic se apro-
pie. Netezindu-şi sprân ce nele stu foase, scoase din bu zu nar un mic re-
por to fon şi i-l arătă co le gei sale. Aceasta în cu vi inţă tă cut şi se în toarse 
spre pa ci ent.

– Dom nule Langdon, când aţi so sit, în seara asta, bâi gu iaţi ceva iar 
şi iar.

În toarse pri vi rea spre doc to rul Mar coni, iar acesta ri dică re por to fo-
nul şi apăsă un bu ton. În re gis tra rea în cepu să se de ru leze, iar Langdon 
îşi auzi pro pria voce îm ple ti cită, mur mu rând la ne sfâr şit ace leaşi cu-
vinte: „Ve... sorry. Ve... sorry...“

– Am im pre sia, spuse doc to riţa, că spu neaţi: „Îmi pare foarte rău. 
Îmi pare foarte rău“.

Langdon în cu vi inţă, cu toate că nu-şi amin tea ni mic.
Doc to riţa Bro oks îl fixă cu o pri vire stân je ni tor de in tensă.
– Aveţi idee de ce aţi fi spus aşa ceva? Vă pare rău pen tru ceva anume?
În cer când să facă lu mină în un ghe rele în tu ne cate ale me mo riei sale, 

Langdon o văzu din nou pe fe meia în vă luri. Stă tea pe ma lul unui râu 
sân ge riu, în con ju rată de ca da vre. Du hoa rea mor ţii îi re veni în nări.

Brusc, un sen ti ment in stinc tiv de pe ri col îl co pleşi… pe ri col nu doar 
pen tru el… ci pen tru toată lu mea. Pi u i tul mo ni to ru lui car diac se ac ce leră. 
Muş chii i se în cor dară, iar Langdon în cercă să se ri dice în ca pul oa se lor.

Doc to riţa Bro oks puse o mână fermă pe piep tul lui, forţându-l să se 
aşeze la loc. Apoi aruncă o pri vire spre me di cul băr bos, care se apro pie 
de o mă suţă ală tu rată şi în cepu să pre pare ceva.

Doc to riţa Bro oks se aplecă asu pra lui Langdon şi-i spuse în şoaptă:
– Dom nule Langdon, an xi e ta tea este un simp tom frec vent în tâl nit în 

ca zu rile de le zi uni ce re brale, dar tre buie să vă men ţi neţi pul sul la un 
ritm scă zut. Fără miş cări. Fără emo ţii. Staţi li niş tit şi odih niţi-vă. Nu e 
ni mic grav. Me mo ria vă va re veni trep tat.

Ce lă lalt me dic se în toarse ţi nând în mână o se ringă pe care i-o în-
tinse doc to ri ţei. Aceasta in jectă con ţi nu tul în per fu zia lui Langdon.

– Un se da tiv uşor, care să vă li niş tească, îi ex plică ea, şi să vă mai ate-
nu eze du re rea. Vă veţi face bine, adă ugă, ridicându-se să plece. În cer-
caţi să dor miţi. Dacă aveţi ne voie de ceva, apă saţi bu to nul de lângă pat.

Apoi stinse lu mina şi ieşi din sa lon, îm pre ună cu me di cul băr bos.



În în tu ne ric, Langdon simţi se da ti vul inundându-i or ga nis mul aproa-
pe in stan ta neu, trăgându-l în a poi, în hăul acela adânc din care ie şise. 
În cercă să se opună, să ţină ochii des chişi în bezna sa lo nu lui. Dădu să se 
ri dice, dar tru pul îi era ne clin tit şi greu ca be to nul.

Răsucindu-se pu ţin, ajunse din nou cu faţa spre fe reas tră. Becurile 
din sa lon fu se seră stinse şi, în gea mul în tu ne cat, pro pria re fle xie dis pă-
ruse, în lo cu ită de lu mi nile ora şu lui, în de păr tare.

Prin tre si lu e tele cu po le lor şi ale fle şe lor, o fa ţadă cu aer re gal do mina 
câm pul vi zual. Clă di rea era o im pu nă toare for tă reaţă din pia tră, cu un 
pa ra pet cu cre ne luri în V şi un turn înalt de no uă zeci de metri care se 
lăr gea în apro pi ere de vârf, transformându-se într-un bas tion ma siv.

Langdon se ri dică brusc în şe zut şi du re rea îi ex plodă în cap. Stră-
duin du-se să ig nore bu bu i tul chi nu i tor, îşi fixă pri vi rea asu pra tur nu lui.

Cu noş tea bine struc tura aceea me di e vală.
Era unică în lume.
Din pă cate, se afla la şapte mii de ki lo metri dis tanţă de Mas sa chu setts.

cd

Din colo de fe reas tra sa lo nu lui, as cunsă în um brele de pe Via Torregalli, 
o fe meie vân joasă co borî cu o miş care uşoară de pe mo to ci cleta ei BMW 
şi porni la pas, cu in ten si ta tea unei pan tere ce-şi pân deşte prada. Pri vi rea 
îi era pă trun ză toare. Pă rul tuns scurt şi piep tă nat cu ţepi i se re li efa pe gu le-
rul ri di cat al ja che tei din pi ele nea gră a cos tu mu lui de mo to ci clist. Fe meia 
îşi ve ri fică arma cu amor ti zor şi ri dică pri vi rea spre fe reas tra lui Robert 
Langdon, unde lu mi nile abia se stin se seră.

Cu câ teva ore în urmă, mi si u nea ei ini ţi ală o lu ase razna.
„Ugu i tul unei sin gure tur tu rele a schim bat to tul.“
Iar acum, ve nise aici pen tru a re me dia situa ţia.




