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De La piràmide vermeLLa s’ha dit:

Novament, Riordan entrellaça amb mestria la vida moderna amb la mi-

tologia i la història, desempolsega i dóna un nou vigor a objectes com la 

pedra Rosetta o les històries de l’Antic Egipte.

The Los Angeles Times 

I d’altres llibres de Rick Riordan: 

La maledicció del tità

Fet i fet, un campió de proporcions olímpiques.

School Library Journal

La batalla del laberint

No cal que busqueu més el pròxim Harry Potter; només cal que cone-

gueu Percy Jackson, com ja han fet legions de seguidors.

Kirkus Reviews

L’últim heroi de l’Olimp

Les hordes de joves lectors que han devorat els llibres de Rick Riordan 

(...) no dubtaran a l’hora d’engolir aquest volum final amb la mateixa 

avidesa que ho farien si fos ambrosia... o un bon tros de pizza!

The Wall Street Journal 

Veurem si ara que Harry Potter s’acaba, la saga de Percy Jackson en pot 

recollir el testimoni, encara que només sigui en part.

El templo de las mil puertas
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AVíS IMPORTANT

El llibre que tens a les mans està transcrit a partir d’una gravació 
digital. En certs punts de l’enregistrament la qualitat del so no és 
gaire bona, així que algunes frases i paraules són fruit del que a l’au-
tor bonament li ha semblat entendre. Allà on ha estat possible, s’ha 
procurat afegir les il·lustracions d’alguns símbols importants que 
apareixen en el relat. Els sorolls de fons com ara esbatussades, cops 
o els renecs dels dos locutors no s’han transcrit. L’autor no es fa res-
ponsable de l’autenticitat de la gravació. Sembla impossible que els 
dos locutors ens estiguin explicant la veritat, però ets tu, lector, qui 
ho haurà de decidir.
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1. Mort a l’agulla

Ens queden poques hores, així que escolta amb atenció.
Si sents aquesta història, voldrà dir que ja estàs en perill i pos-

siblement la Sadie i jo siguem la teva única salvació.
Vés a l’escola i busca la taquilla. No cal que et digui ni quina 

escola ni quina taquilla, perquè, si ets la persona indicada, les tro-
baràs. La combinació és 13/32/33. Quan acabis d’escoltar la grava-
ció, ja sabràs què volen dir aquests números. Pensa que la història 
que t’estem a punt d’explicar encara no ha acabat i que el final 
dependrà de tu.

El més important de tot: quan obris el paquet i vegis què hi ha 
a dins, no t’ho quedis més d’una setmana. No serà fàcil, perquè 
t’oferirà la possibilitat d’obtenir un poder gairebé il·limitat. Però, 
si t’ho quedes massa temps, et consumirà. Descobreix-ne els se-
crets i passa-ho. Torna-ho a amagar per a una altra persona com 
ho hem fet la Sadie i jo. I, aleshores, prepara’t per començar una 
nova vida.

Està bé, la Sadie diu que vagi al gra i que expliqui d’una vegada 
la història. Podríem dir que tot va començar a Londres la nit que 
el nostre pare va fer esclatar el British Museum.
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Em dic Carter Kane. Tinc catorze anys i totes les meves pertinen-
ces caben dins d’una maleta.

No, no faig broma! Des que tinc vuit anys viatjo per tot el món 
amb el meu pare. Vaig néixer a Los Angeles, però el pare és arqueò-
leg i la feina l’obliga a viatjar pertot arreu. La majoria de vegades 
ens toca anar a Egipte, perquè la seva especialitat és l’egiptologia. 
Ja ho veuràs, vés a qualsevol llibreria i busca algun llibre sobre 
Egipte. És molt probable que l’hagi escrit el Dr. Julius Kane. Si 
vols saber com els egipcis extreien el cervell de les mòmies, com 
construïen les piràmides o com es va produir la maledicció de Tu-
tankamon, el meu pare és la persona que busques. Aquest no és 
l’únic motiu pel qual el meu pare es passava el dia viatjant, però jo 
aleshores encara no ho sabia.

No he anat mai a l’escola. El pare em feia classes a casa. Bé, no 
sé fins a quin punt es pot dir que eren «classes a casa» si, de fet,  
no teníem casa. Bàsicament m’ensenyava tot allò que ell conside-
rava important. Així, doncs, vaig acabar aprenent un munt de co-
ses sobre Egipte, bàsquet i els seus músics preferits. També llegia 
molt. Com que em passava la major part del temps assegut en  
aeroports, hotels o excavacions arqueològiques en països estrangers 
on no coneixia ningú, em dedicava a llegir els llibres d’història del 
pare o novel·les de fantasia. Vaja, gairebé res que pogués posar en 
pràctica. El pare sempre em deia que deixés els llibres i que jugués 
una mica a bàsquet, però heu provat mai de fer unes passades de 
pilota a Assuan, a Egipte? Doncs ja us dic jo que no és pas fàcil.

Bé, el cas és que de ben petit el pare ja em va ensenyar que totes 
les meves coses havien de cabre dins d’una maleta prou petita per 
poder-la ficar als compartiments que hi ha damunt dels seients 
de l’avió. Ell feia el mateix, amb la diferència que sempre duia un 
maletí extra per a les eines arqueològiques. Regla número u: esta-
va absolutament prohibit mirar dins el maletí. Era una regla que 
mai no vaig trencar, fins el dia de l’explosió.

Va ser la nit de Nadal. Érem a Londres perquè ens tocava visitar la 
meva germana, la Sadie. El pare només la pot veure dues vegades 
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l’any, una a l’hivern i una a l’estiu, perquè els nostres avis no el 
suporten. Quan la mare va morir, els seus pares (els nostres avis) 
se les van tenir amb el pare als tribunals. Després de contractar 
sis advocats, d’arribar a les mans dues vegades i d’un atac gairebé 
mortal amb el cullerot de la cuina (sense comentaris), els avis van 
guanyar i la Sadie es va quedar amb ells a Anglaterra. Érem petits, 
la Sadie només tenia sis anys, dos menys que jo, i els avis no es 
podien fer càrrec de tots dos (o com a mínim aquesta és l’excusa 
que van donar per no quedar-se amb mi). Així, doncs, la Sadie 
va créixer i es va educar a Anglaterra, mentre jo viatjava amunt i 
avall amb el pare. Només la vèiem dos cops l’any, cosa que a mi ja 
m’estava bé.

[Vols callar! Sí, Sadie, això ja ho explicaré.]
Bé, com anava dient, el pare i jo tot just havíem arribat a l’ae-

roport de Heathrow després d’un parell de retards amb l’avió. Era 
una tarda freda. Sota el plugim, vam agafar un taxi per anar al 
centre de la ciutat i el pare va estar tot el trajecte força inquiet.

El meu pare és un tros d’home. Si el veiéssiu, mai no pensaríeu 
que hi ha res que el pugui inquietar. Té la pell bruna com jo, una 
mirada penetrant, llueix una bona calba i duu barbeta. Sembla un 
científic d’aquells que es passen el dia tancats al laboratori. Aquell 
vespre portava l’abric de caixmir i el millor vestit jaqueta de l’ar-
mari, un de marró que feia servir quan tenia alguna presentació 
en públic. Normalment transmetia tanta seguretat en si mateix 
que de seguida es feia seva qualsevol sala de conferències. A ve-
gades, però, com aquella tarda, li descobria una altra cara, que no 
acabava d’entendre. Tota l’estona es girava i mirava enrere com si 
algú ens estigués perseguint.

—Pare? —vaig preguntar-li quan sortíem de l’A-40—. Què et 
passa?

—No hi són —va murmurar, i llavors es devia adonar que ha-
via parlat en veu alta, perquè em va mirar força desconcertat—. 
No res, no res. No passa res.

No em vaig quedar gaire tranquil. El meu pare no menteix 
gens bé i sabia perfectament que m’estava amagant alguna cosa. 
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Però també sabia perfectament que per més que el burxés no 
m’explicaria la veritat. Segurament em volia protegir, però no te-
nia ni idea de què. A vegades em preguntava si tenia algun secret 
obscur del passat, potser tenia un antic enemic que el perseguia..., 
però no, tot allò era una bajanada. El meu pare només era un 
arqueòleg.

Hi havia una altra cosa que també em neguitejava: el pare duia 
el maletí de treball enganxat a sobre. Quan fa això, normalment 
vol dir que correm perill. Com aquella vegada que un grup d’ho-
mes armats van irrompre a l’hotel del Caire. Recordo que vaig 
sentir trets a la recepció de l’hotel i vaig córrer escales avall per 
veure si el pare estava bé. Quan vaig arribar a baix, el pare estava 
tancant la cremallera del maletí tranquil·lament, mentre del llum 
d’aranya del vestíbul en penjaven tres homes inconscients cap per 
avall, amb la toga per sobre el cap i ensenyant els calçotets. El pare 
va dir que ell no havia vist res i al final la policia va arribar a la 
conclusió que havia d’haver estat un defecte insòlit del llum.

Una altra vegada, a París, ens vam quedar atrapats enmig d’una 
protesta al carrer. El pare em va ficar dins del primer cotxe aparcat 
que va trobar, em va fer seure al seient del darrere i em va dir que 
acotés el cap. Em vaig ajupir, ben arran de terra, i vaig tancar els 
ulls amb totes les meves forces. Des d’allà, sentia com remenava 
el maletí de treball i murmurava alguna cosa assegut al seient del 
davant, mentre la gentada continuava cridant i destrossant coses 
al carrer. I, aleshores, al cap d’uns minuts, em va dir que ja podia 
sortir. Tots els altres cotxes del voltant de l’illa de cases havien aca-
bat del revés i en flames, mentre que el nostre, d’allò més relluent, 
semblava acabat de rentar i algú ens havia posat uns quants bitllets 
de vint euros a sota l’eixugaparabrises.

Bé, el cas és que li tenia molt de respecte, a aquell maletí de tre-
ball. Era com si fos el nostre amulet de la sort. Això sí, quan el pare 
el duia enganxat a sobre, volia dir que necessitaríem tenir sort.

Vam travessar el centre de la ciutat i el taxi ens va portar cap a 
l’est, on tenien el pis els meus avis. Vam passar per davant de les 
portes de Buckingham Palace i vam veure l’estàtua de Trafalgar 
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Square. Londres és una ciutat molt guai, però al final, si viatges 
molt, totes les ciutats et semblen iguals. Els altres nens sempre em 
diuen que tinc molta sort de poder viatjar tant. Però no és com 
fer turisme o com tenir molts diners i viatjar amb classe. A vega-
des hem anat a llocs no gaire agradables i sovint no ens hi estem 
més de tres o quatre dies. De fet, semblem més aviat fugitius que 
turistes.

A veure, ara no us penseu que la feina del pare és perillosa. Ell 
el que fa són conferències i coses així: La màgia que es practicava 
a Egipte pot arribar a ser mortal?, Els càstigs preferits de l’infern 
egipci i temes per l’estil, que a la majoria de la gent no li interessa. 
Però, com ja he dit, també té una altra faceta. Sempre va amb molt 
de compte i, abans de deixar-me entrar en una habitació d’hotel, 
mira i remira que tot estigui bé. O, per exemple, entra com un 
llampec en un museu per mirar-se alguns objectes, pren quatre 
notes i surt escopetejat com si tingués por que les càmeres de se-
guretat el gravessin.

Una vegada, quan era més petit, vam travessar corrents tot l’ae-
roport de Charles de Gaulle per agafar un vol d’última hora i el 
pare no es va quedar tranquil fins que l’avió es va enlairar. Li vaig 
preguntar que de què carai fugíem i em va mirar com si acabés de 
treure el clip de seguretat d’una granada de mà. Per un moment 
em vaig espantar i vaig pensar que potser em diria la veritat. Però, 
aleshores, va respondre:

—No pateixis, no és res. —I ho va dir com si res fos la cosa més 
esgarrifosa de tot el món.

A partir d’aquell moment vaig decidir que potser era millor no 
fer preguntes.

Els meus avis, els Faust, vivien en una urbanització a prop del cen-
tre de negocis Canary Wharf, a la vora del Tàmesi. El taxi es va 
aturar i el pare li va demanar que s’esperés.

Quan vam ser a mig camí de casa dels avis, el pare és va quedar 
de pedra. Aleshores, es va girar i va mirar enrere.

—Què? —li vaig preguntar.
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I, llavors, vaig veure l’home de la gavardina negra. Era a l’altra 
banda del carrer, recolzat al tronc d’un arbre mort. Era un home 
voluminós amb la pell de color de cafè torrat. Tant la gavardina 
com el vestit de ratlles negres que duia posats semblaven força 
cars. Tenia els cabells llargs i trenats i portava un barret que li que-
ia just a l’altura d’unes ulleres de sol amb els vidres rodons. Sem-
blava un músic de jazz, el típic a qui el pare m’hauria arrossegat a 
veure en un concert. Tot i que no li veia els ulls, tenia la sensació 
que ens estava mirant. Potser era un amic del pare o un company 
de feina. Anéssim on anéssim, sempre ensopegava amb algun co-
negut, encara que he de reconèixer que era una mica estrany que 
s’estigués esperant allà, justament davant de casa dels avis. A més, 
feia cara de pocs amics.

—Carter —em va dir el pare—, vés passant.
—Però...
—Vés a buscar la teva germana i quedem al taxi.
Va creuar el carrer i es va dirigir cap a l’home de la gavardina. 

Tenia dues opcions: o bé el seguia per descobrir què passava o bé 
feia el que m’havia dit.

Al final, em vaig decidir per la segona, que era una mica menys 
arriscada que la primera, i vaig anar a buscar la meva germana.

Abans que pogués picar, la Sadie ja havia obert la porta.
—Arribeu tard, com de costum —va dir.
Duia la Brioix a coll, la gateta que el pare li havia donat com 

a regal de comiat feia sis anys. Tenia la sensació que la Brioix mai 
no es feia gran. Tenia el pelatge tigrat d’un to groguenc i negre 
(com si fos un lleopard de joguina), uns ulls grocs molt vius i unes 
orelles esmolades, que eren una mica massa grosses per a aquell 
caparró. Al collaret, hi duia un penjoll egipci de plata. No s’assem-
blava gens a un brioix, però, bé, quan la Sadie li va posar el nom 
encara era petita, així que suposo que l’hi haurem de perdonar.

La Sadie tampoc no havia canviat gaire des del darrer estiu.
[Mentre gravo, la tinc aquí al costat fulminant-me amb la mi-

rada, així que més val que vigili com la descric.]
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Mai no hauríeu dit que és la meva germana. Primer, perquè ha 
viscut tant de temps a Anglaterra que ja té accent anglès. Segon, 
perquè s’assembla a la mare, que era de pell blanca, de manera 
que té la pell molt més clara que jo. Té els cabells llisos i de color 
caramel, no ben bé rossos, però tampoc castanys, i normalment 
se’ls tenyeix de colors estridents. Aquell dia, per exemple, portava 
reflexos de color vermell a la banda dreta. Té els ulls blaus. I quan 
dic blaus, vull dir blaus, com els de la mare. I tot i que només té 
dotze anys és igual d’alta que jo, cosa que em fa molta ràbia. Quan 
va obrir la porta, estava mastegant un xiclet, com sempre. Per a 
la visita del pare s’havia posat uns texans esquinçats, una jaqueta  
de pell i botes militars, com si anés a un concert i tingués ganes de 
brega. Al voltant del coll, per si ens fèiem massa pesats, hi duia els 
auriculars, penjant.

[Molt bé, de moment no m’ha pegat. Això deu voler dir que 
està prou satisfeta amb la descripció.]

—L’avió s’ha endarrerit —li vaig explicar.
Va fer petar una bombolla de xiclet amb la boca, va acaronar la 

Brioix i la va llançar cap a dins de casa.
—Iaia, me’n vaig!
Des d’algun lloc del pis es va sentir com l’àvia deia alguna cosa 

que no vaig acabar d’entendre. Segurament: «no els deixis entrar!».
La Sadie va tancar la porta i em va mirar com si acabés de sortir 

d’un contenidor.
—Ja tornes a ser aquí.
—Sí.
—Molt bé, doncs —va dir tot sospirant—. Anem per feina.
La meva germana era així. No et podia saludar amb un «Ei, 

com han anat els darrers mesos que no ens hem vist?» o «Estic 
contenta de veure’t!», no. Però, de fet, a mi ja m’estava bé. Quan et 
veus dues vegades l’any, és més aviat com ser cosins i no pas ger-
mans. A banda dels nostres pares, no teníem res en comú.

Anava caminant carrer avall tot pensant en l’olor que feia la 
meva germana, una combinació entre casa d’avi i xiclet, quan tot 
d’una la Sadie es va aturar i vaig topar-hi de nassos.
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—Qui és aquell home? —va preguntar.
Gairebé ja m’havia oblidat del paio de la gavardina. Era a l’altra 

banda del carrer amb el meu pare, al costat d’aquell tros d’arbre, 
i feia la sensació que estaven tenint una discussió força seriosa. El 
pare estava d’esquena, de manera que no se li veia la cara, però 
movia les mans com quan està nerviós, mentre l’altre home arru-
gava el front i feia que no amb el cap.

—No ho sé —vaig dir—. Era allà quan hem arribat amb el taxi.
—Em sona. —La Sadie va arrugar el front com si estigués in-

tentant recordar-lo—. Anem cap allà.
—No, el pare m’ha demanat que l’esperem al taxi —vaig dir, 

tot i que sabia que no hi havia res a fer, perquè la Sadie ja havia 
començat a fer via.

En comptes de creuar pel mig del carrer, però, va començar a 
córrer vorera amunt tot amagant-se darrere els cotxes i, quan ja va 
ser cap a la meitat de l’illa de cases, va travessar el carrer. Aleshores, 
es va amagar darrere d’una paret de pedra no gaire alta i es va anar 
apropant al pare sense que la veiessin. La veritat és que em sentia 
força ridícul, però no em va quedar altra opció que seguir-la.

—Porta sis anys a Anglaterra —vaig murmurar— i ja es pensa 
que és James Bond.

Em va clavar una bufa sense ni mirar-me i va continuar avan-
çant, de puntetes.

Vam fer dues o tres passes més i ja vam ser darrere de l’arbre 
mort. Aleshores, vaig sentir com, des de l’altra banda de l’arbre, el 
pare deia:

—Ho he de fer, Amos. En el fons saps que és la decisió correcta.
—No —va dir l’altre home, que devia ser l’Amos, amb una veu 

profunda i serena que deixava al descobert el seu accent ameri-
cà—. Si jo no t’aturo, t’aturaran ells. La Per Ankh et va al darrere.

—La què? —va barbotejar la Sadie.
Me la vaig mirar i vaig sacsejar el cap, totalment desconcertat.
—Marxem d’aquí —li vaig dir en veu baixa, perquè em veia a 

venir que ens enxamparien en qualsevol moment i que ens ficaríem 
en problemes, però la Sadie, com de costum, no em va fer cas.

001M-2277ok.indd   16 20/07/11   16:56



17

—Però no saben quin pla tinc —anava dient el pare—. Quan 
descobreixin què vull fer, ja serà...

—I els teus fills, què? —li va preguntar l’Amos. En aquell mo-
ment, se’m va posar la pell de gallina—. Què penses fer?

—Ja m’he encarregat de protegir-los —va dir el pare—. A més, 
si no ho faig, correrem tots perill. I ara vés-te’n.

—No puc, Julius.
—Vols un duel? Això és el que vols? —De cop i volta, el to del 

pare va prendre un caire molt seriós—. Et recordo que mai no 
m’has guanyat, Amos.

L’última vegada que havia vist el pare agressiu havia estat el dia 
de l’incident amb el cullerot de cuina i la veritat és que no tenia 
gens ni mica de ganes que es repetís una escena com aquella. Però, 
pel que semblava, el pare i aquell home estaven a punt d’arribar a 
les mans.

Abans que me’n pogués adonar, la Sadie va saltar i va cridar:
—Pare!
El pare es va quedar glaçat en veure com la Sadie sortia del no-

res i se li llançava als braços, però no tan glaçat com l’altre home, 
l’Amos, que es va fer enrere de cop i es va entrebancar amb la seva 
pròpia gavardina.

S’havia tret les ulleres i no vaig poder evitar pensar que la Sa-
die tenia raó. Aquell home tenia un no-sé-què que m’era familiar, 
com si es tractés d’un record molt llunyà.

—Me n’he d’anar —va dir, tot posant-se bé el barret, i va co-
mençar a caminar carrer avall amb el pas feixuc.

El pare se’l va mirar mentre s’allunyava. Amb una mà havia 
agafat la Sadie i l’havia envoltada amb el braç. L’altra mà, la tenia 
ficada dins del maletí de treball, que duia penjat a l’espatlla. Fins 
que l’Amos no va girar la cantonada del carrer, el pare no es va 
relaxar. Aleshores, va treure la mà de dins el maletí i va dedicar un 
somriure a la Sadie.

—Hola, reina meva.
La Sadie se’l va treure de sobre d’una empenta i va encreuar els 

braços.
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—Sí, és clar, ara «reina meva», eh? Heu arribat tard. Gairebé ja 
s’ha acabat el dia de visita. A més, de què anava tot això? Qui és 
aquest Amos? I què carai és la Per Ankh?

De cop i volta, es va posar molt seriós. Aleshores, em va mirar 
com si s’estigués preguntant quanta estona portàvem escoltant.

—No res —va dir, fent veure que tot anava bé—. Ja ho veureu, 
aquesta tarda ens ho passarem pipa. Qui té ganes de fer una visita 
guiada totalment personalitzada al British Museum?

La Sadie seia, desinflada, al seient de darrere del taxi amb el pare a 
un costat i jo a l’altre.

—No m’ho puc creure... —anava remugant—. Una tarda que 
passem junts i tu vols anar a mirar museus.

El pare es va esforçar per somriure.
—Ja veuràs com ens ho passarem bé. Pensa que l’encarregat  

de la col·lecció d’Egipte del museu ens ha convidat personal- 
ment...

—Ui, sí, quina emoció. —La Sadie va bufar per treure’s de la 
cara un ble de cabells amb reflexos vermells—. Ens passarem la nit 
de Nadal mirant relíquies egípcies plenes de pols. És que no saps 
pensar en res més?

El pare, però, no es va enfadar pas. Mai no s’enfada amb la Sa-
die. Es va limitar a mirar per la finestra i a observar com queia la 
pluja a mesura que s’anava fent fosc.

—Sí —va dir, absent.
Quan el pare es posava així i es quedava mirant a l’infinit, volia 

dir que pensava en la mare. Els darrers mesos ho havia fet molt so-
vint. A vegades, entrava a l’habitació de l’hotel i me’l trobava amb 
el mòbil a les mans mirant-se una foto de la mare, que li somreia 
des de la pantalla amb un mocador cobrint-li els cabells i aquells 
ulls blaus que tant ressaltaven amb el desert de fons.

Alguna altra vegada, el veia palplantat enmig d’una excavació 
arqueològica amb la mirada perduda a l’horitzó i sabia que estava 
recordant com havia conegut la mare: dos científics jovenets bus-
cant alguna tomba desapareguda en una excavació de la vall dels 
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Reis. El pare, un egiptòleg, i la mare, una antropòloga a la recerca 
d’ADN mil·lenari. Em sabia la història de memòria.

El taxi avançava per la vora del Tàmesi fent ziga-zagues. Quan 
vam passar pel pont de Waterloo, tot d’una, el pare es va posar 
tens.

—Aturi’s aquí un moment, si us plau —va dir, i el taxista va 
aparcar el cotxe al costat del dic.

—Què tens, pare? —vaig preguntar.
Però va sortir del taxi com si no m’hagués sentit. Quan la Sadie 

i jo vam arribar a la vorera, ens el vam trobar palplantat mirant 
fixament l’Agulla de Cleòpatra.

Per si no l’heu vista mai, us ho explico. De fet, no és una agu-
lla, és un obelisc. I no té res a veure amb Cleòpatra. Suposo que 
quan el van portar a Londres els anglesos van pensar que aquell 
nom li quedava bé. Fa uns vint metres d’alçada, cosa que en el seu 
moment a Egipte devia ser molt impressionant, però a la vora del 
Tàmesi, amb tots aquells edificis tan alts al voltant, semblava més 
aviat petit i poca cosa. Segurament molta gent passava pel costat 
amb el cotxe i no s’adonava que acabaven de deixar enrere un mo-
nument mil anys més antic que Londres.

—Per l’amor de Déu! —La Sadie es va posar a caminar en cer-
cle al voltant del pare—. Cal que ens aturem a tots els monuments 
que vegis?

El pare tenia la mirada clavada al capdamunt de l’obelisc.
—L’havia de tornar a veure —va murmurar el pare—. Aquí va 

ser on...
El riu aixecava un airet força fred i jo l’única cosa que volia era 

tornar al taxi. Però el pare m’estava començant a preocupar. No 
l’havia vist mai tan absent.

—Aquí va ser on què? —li vaig preguntar.
—L’últim lloc on la vaig veure.
La Sadie es va aturar de cop. Em va mirar arrufant les celles una 

mica desconcertada i, llavors, es va girar cap al pare.
—Un moment. Estàs parlant de la mare?
El pare li va acaronar els cabells, li va enretirar un ble de la cara 
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i l’hi va posar darrere l’orella. La Sadie estava tan sorpresa que ni 
tan sols el va apartar d’una empenta, com ho hauria fet en un altre 
moment.

Em vaig quedar com si l’aigua de la pluja m’hagués congelat tot 
el cos. La mort de la mare sempre havia estat un tema tabú. Sabia 
que havia mort en un accident de cotxe a Londres i sabia que els 
avis en donaven la culpa al pare. Però mai ningú no ens n’havia 
explicat els detalls. Al final, em vaig cansar de preguntar al pare 
què li havia passat a la mare, en part perquè es posava molt trist, 
en part perquè mai no li treia ni una paraula.

«Quan siguis més gran, Carter», em deia sempre i era la respos-
ta més frustrant del món.

—Ens estàs dient que la mare va morir aquí? —vaig preguntar-
li—. A l’Agulla de Cleòpatra? Què va passar?

El pare va acotar el cap.
—Pare! —va exclamar la Sadie—. Que jo passo per aquí cada 

dia! I tot aquest temps sense saber-ne res...
—Sadie, encara tens el gat? —li va preguntar el pare.
Em semblava una pregunta fora de lloc en aquell moment.
—És clar que encara el tinc! —va dir—. Què carai té a veure 

això amb la mare?
—I l’amulet?
La Sadie es va posar la mà al coll. Quan érem petits, poc abans 

que la Sadie se n’anés a viure amb els avis, el pare ens va regalar un 
amulet egipci a cadascun. El meu era un ull d’Horus, un símbol de 
protecció típic de l’antic Egipte.

De fet, el pare diu que un dels símbols que es fan servir per a la 
farmàcia avui dia, R, és una versió simplificada de l’ull d’Horus, ja 
que representa que la medicina ens ha de protegir.

Bé, com anava dient, jo el portava sempre penjat al coll, sota 
la samarreta, ara bé, m’imaginava que la Sadie l’hauria perdut o 
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l’hauria llençat a la brossa. Però em vaig endur una sorpresa, per-
què la Sadie va fer que sí amb el cap.

—És clar que el tinc, però ara no canviïs de tema. Els avis es 
passen el dia dient que la mare va morir per culpa teva. No és 
veritat, oi?

Tots dos ens vam quedar en silenci esperant la resposta. Per una 
vegada la Sadie i jo volíem exactament el mateix: la veritat.

—La nit que la vostra mare va morir —va començar a dir el 
pare— aquí a l’Agulla de Cleòpatra...

Però, de cop i volta, una resplendor va il·luminar tot el dic. Em 
vaig girar, mig encegat, i per uns segons vaig veure dues persones: 
un home alt de pell pàl·lida amb una barba forcada i una toga de 
color crema i una noia de pell rogenca que duia una toga blau 
marí i el cap cobert amb un mocador. Era el tipus de roba que 
havia vist mil vegades a Egipte. I allà hi havia aquelles dues perso-
nes, l’una al costat de l’altra, a no més de cinc metres de nosaltres, 
mirant-nos fixament. Llavors, la llum es va apagar i només va que-
dar un miratge borrós de les dues figures. Quan els ulls se’m van 
acostumar a la foscor, ja no hi eren.

—Mmm... —va fer la Sadie, nerviosa—. Ho has vist?
—Aneu al taxi —va dir el pare, mentre ens empenyia—, que 

se’ns farà tard. —I ja no ens va dir res més—. Aquest no és lloc per 
parlar —va fer, tot mirant enrere.

Va prometre al taxista que li donaria deu lliures més si ens duia 
al museu en menys de cinc minuts i el taxista va fer els impossibles 
per aconseguir-ho.

—Pare... —vaig provar de dir—. Aquelles dues persones del 
riu...

—I l’altre paio, l’Amos —va afegir la Sadie—. Són de la policia 
egípcia o alguna cosa així?

—Escolteu-me bé tots dos —va dir el pare—. Avui necessitaré 
que m’ajudeu. Ja sé que no és fàcil, però heu de tenir paciència. Us 
prometo que us ho explicaré quan arribem al museu, d’acord? Ja 
ho veureu, ho solucionaré tot.

—Què vol dir que ho solucionaràs tot? —va insistir la Sadie.
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L’expressió del pare era més que de tristesa; era gairebé de cul-
pabilitat. Em vaig posar a pensar en el que la Sadie havia dit, que 
els avis el culpaven de la mort de la mare, i vaig sentir una esgar-
rifança per tot el cos. No es devia referir pas a això, el pare, quan 
deia que ho solucionaria tot, oi?

El taxi va creuar Great Russell Street a tota velocitat i es va atu-
rar davant la porta principal del museu amb un xerric d’allò més 
estrident.

—Vosaltres seguiu-me —ens va dir el pare—. I quan vingui 
l’encarregat del museu actueu amb normalitat.

Vaig pensar que, de fet, la Sadie mai no actuava amb normali-
tat, però vaig preferir no dir res.

Vam sortir del taxi d’un bot i vaig anar a agafar les maletes 
mentre el pare donava un bon feix de bitllets al taxista. Aleshores, 
vaig veure com llançava alguna cosa al seient del darrere del taxi. 
A mi em van semblar un grapat de pedres, però no n’estic segur 
perquè era massa fosc.

—Continuï endavant —va dir al taxista—. Porti’ns fins a Chel-
sea.

Allò no tenia ni cap ni peus, bàsicament, perquè ja havíem bai-
xat del taxi, però el taxista va arrencar i va sortir disparat. Em vaig 
mirar el pare, em vaig tornar a mirar el taxi i, abans que pogués 
girar la cantonada i desaparèixer en la foscor, vaig veure la silueta 
de tres persones al seient del darrere: un home i dos nens.

Vaig parpellejar unes quantes vegades. Era impossible que el 
taxista hagués agafat tres persones més tan de pressa.

—Pare...
—Els taxis de Londres s’omplen volant —va dir, amb tota la 

naturalitat del món—. Som-hi.
I va creuar les portes de ferro forjat del museu a pas ferm. La 

Sadie i jo ens vam quedar quiets durant uns segons sense saber si 
seguir-lo.

—Carter, què coi està passant?
Vaig negar amb el cap.
—No estic segur de voler-ho saber.
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—Està bé. Tu queda’t aquí fora i congela’t de fred, però jo no 
penso marxar a casa fins que no m’hagi assabentat de què va tot 
això. —I, amb aquestes paraules, la Sadie es va girar i va seguir el 
pare.

Si pogués tornar enrere, hauria marxat corrents. Hauria arros-
segat la Sadie fora del museu i hauria marxat tan lluny com fos 
possible. Però en comptes de marxar, la vaig seguir i vaig creuar 
les portes del museu.
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2. Explosió la nit de Nadal

Jo ja coneixia el British Museum. De fet, coneixia molts més 
museus dels que hauria volgut, perquè feia que semblés un set- 
ciències.

[És la Sadie cridant de fons que sí, que és veritat que sóc un 
setciències. Moltes gràcies, germaneta.]

El museu ja estava tancat i tot l’edifici era a les fosques. Però 
l’encarregat i dos guardes de seguretat ens esperaven a les escales 
d’entrada.

—Dr. Kane!
L’encarregat del museu era un paio baixet i una mica llepa amb 

un vestit jaqueta barat. Havia vist mòmies amb més cabells i mi-
llors dents que ell. Va donar la mà al pare com si estigués saludant 
una estrella de rock.

—El seu últim treball sobre Imhotep és brillant! No sé com ha 
pogut traduir tots aquells encanteris!

—Im-ho-qui? —em va preguntar la Sadie en veu baixa.
—Imhotep —vaig dir—. Summe sacerdot i arquitecte. Algunes 

persones diuen que era un mag. Va dissenyar la primera piràmide 
esglaonada, saps?

—Doncs, no. Ni ho sé ni m’importa —va dir la Sadie—. Però 
gràcies.
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El pare va donar les gràcies a l’encarregat del museu per aten-
dre’ns en un dia festiu. Llavors, em va posar la mà a l’espatlla i va 
dir:

—Dr. Martin, m’agradaria presentar-li el Carter i la Sadie.
—Ah, el seu fill! Salta a la vista. I... —L’encarregat es va mirar 

la Sadie amb cara de dubte—. I aquesta senyoreta?
—La meva filla —va dir el pare.
El Dr. Martin es va quedar de pedra. Tant se val com d’oberta o 

d’educada es consideri la gent, sempre se’ls queda aquella cara de 
desconcert quan els diem que la Sadie és de la família. No suporto 
que passi això, però amb els anys al final t’hi acostumes.

L’encarregat del museu va recuperar el somriure.
—És clar, és clar. Molt bé, doncs. Per aquí, si us plau. És un 

honor que hagi vingut!
Els guardes de seguretat van tancar les portes del museu i ens 

van agafar les maletes. I, aleshores, un d’ells va voler agafar el ma-
letí de treball del pare.

—No —va dir el pare, amb un somriure forçat—. Ja la porto 
jo.

Els guardes es van quedar al vestíbul i nosaltres vam seguir 
l’encarregat fins al Gran Atri. De nit, era força tètric. La llum tè-
nue que entrava per la cúpula de vidre del sostre projectava a les 
parets ombres encreuades que formaven el que semblava una te-
ranyina gegant, mentre les nostres passes ressonaven sobre el terra 
de marbre blanc.

—Molt bé —va dir el pare—. La pedra.
—Sí, és clar —va dir l’encarregat—. Tot i que no sé com en vol 

treure nova informació. Aquesta pedra l’han estudiada del dret i 
del revés. No cal dir que és l’artifici més famós de tot el museu.

—I tant —va dir el pare—. Però potser ens enduem una sor-
presa.

—De què va això ara? —em va preguntar la Sadie, xiuxiuejant.
No vaig respondre. Sospitava lleugerament de què podien estar 

parlant, però no acabava d’entendre per què el pare ens hauria 
volgut portar allà la nit de Nadal per veure aquella pedra.
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M’hauria agradat saber què ens havia volgut explicar quan 
érem a l’Agulla de Cleòpatra... Alguna cosa sobre la mare i la nit 
que va morir. I per què es va passar la resta del vespre mirant enre-
re com si les dues persones que havíem vist al dic haguessin d’apa-
rèixer en qualsevol moment? Estàvem tancats dins d’un museu 
envoltats de guardes de seguretat i mètodes de vigilància d’última 
generació. Ningú no podia fer-nos res allà dins. O, com a mínim, 
això pensava.

Vam girar a l’esquerra, cap a l’ala d’egiptologia. Les parets esta-
ven cobertes d’estàtues de faraons i déus. El pare, però, va passar 
de llarg i va anar directe cap al centre de la sala, on hi havia l’atrac-
ció principal.

—És preciosa —va dir el pare en veu baixa—. Segur que no és 
una rèplica?

—No, no —li va assegurar l’encarregat—. És veritat que no 
sempre exhibim l’original, però tractant-se de vostè... Li puc ga-
rantir que és ben autèntica.

Davant nostre teníem una llosa negra d’un metre d’alçada i 
mig d’amplada. Era damunt d’un pedestal i estava protegida per 
una vitrina de vidre. La superfície de la pedra estava gravada amb 
tres tipus de lletra diferents. La part superior estava escrita en 
egipci antic: jeroglífics. El centre... (em vaig haver d’esprémer una 
mica el cervell per recordar com en deia el pare, d’aquell text) en 
demòtic, una escriptura de l’època en què els grecs controlaven 
Egipte i les paraules de les dues llengües es van barrejar molt. I la 
part inferior, en grec.

—La pedra de Rosetta —vaig dir.
—Això no és el nom d’un programa informàtic per aprendre 

idiomes? —va preguntar la Sadie.
Estava a punt de preguntar-li com es podia ser tan ximple, però 

l’encarregat del museu va deixar anar una rialla nerviosa i se’m va 
avançar:

—Senyoreta, la pedra de Rosetta va ser un document clau per 
poder desxifrar l’escriptura jeroglífica. El va descobrir l’exèrcit de 
Napoleó l’any 1799 i...
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—Ah, sí! —va dir la Sadie—. Ja me’n recordo.
Sabia que només ho havia dit perquè l’encarregat del museu la 

deixés tranquil·la, però, llavors, el pare va continuar.
—Sadie —va dir—, durant molts segles, fins que no es va tro-

bar aquesta pedra, la gent normal... Mmm..., vull dir, ningú no 
sabia interpretar els jeroglífics. A la gent ja no li interessava el 
llenguatge escrit d’Egipte. Però, aleshores, un anglès que es deia 
Thomas Young va demostrar que el que hi havia a la pedra de Ro-
setta era el mateix text en tres llengües diferents. Champollion, un 
francès, va continuar la seva feina i, d’aquesta manera, va acabar 
desxifrant l’escriptura jeroglífica.

La Sadie va continuar mastegant xiclet, impassible.
—I què hi diu, doncs?
El pare es va encongir d’espatlles.
—Res important. Bàsicament és una carta d’agraïment al rei 

Ptolemeu V de part d’uns sacerdots. En el moment en què es va 
gravar no tenia gaire rellevància, però amb el pas dels segles... 
Amb el pas dels segles s’ha convertit en un símbol molt impor-
tant. Potser fins i tot es podria dir que és la connexió més directa 
que existeix entre l’antic Egipte i la societat moderna. No sé com 
no me n’havia adonat abans, del potencial que té.

No el vaig acabar d’entendre. I, pel que semblava, l’encarregat 
del museu tampoc.

—Dr. Kane, està bé? —li va preguntar.
El pare va respirar fondo.
—Disculpi’m, Dr. Martin. Estava... pensant en veu alta. Li faria 

res treure la vitrina? I em podria dur els documents de l’arxiu que 
li vaig demanar?

El Dr. Martin va fer que sí amb el cap. Va introduir un codi en un 
control remot i la part frontal de la vitrina es va obrir amb un clic.

—Necessitaré una estona per aconseguir els papers. Si fos una 
altra persona, no sé si deixaria que es quedés aquí tot sol amb la 
pedra, tal com m’ha demanat, però confio que vostè anirà amb 
molt de compte —va dir el Dr. Martin.

—No pateixi —va dir el pare.
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Quan el Dr. Martin va marxar i ja no se’n sentien les passes, el 
pare es va girar cap a nosaltres i ens va mirar amb cara de deses-
peració.

—Escolteu-me bé. És molt important que no us quedeu dins 
d’aquesta sala.

Va agafar el maletí de treball que duia penjat a l’espatlla, va 
obrir una mica la cremallera i en va treure una cadena de bicicleta 
i un forrellat.

—Seguiu el Dr. Martin. Té el despatx al final del Gran Atri, a 
l’esquerra. Ja veureu que només hi ha una entrada. Un cop sigui 
a dins, lligueu aquesta cadena al voltant del pany i assegureu-vos 
que queda ben tancat. L’hem d’entretenir una estona.

—Vols que el tanquem al despatx? —va preguntar la Sadie, a 
qui de cop i volta se li havia despertat un gran interès en tot l’as-
sumpte—. Que guai!

—Pare —vaig dir—, què està passant?
—Ara no tinc temps d’explicar-t’ho —va dir—. És la nostra 

última oportunitat. Estan a punt d’arribar.
—Qui està a punt d’arribar? —va preguntar la Sadie.
El pare va agafar la Sadie per les espatlles.
—T’estimo molt. I em sap greu... Hi ha moltes coses que em 

saben greu, però ara no tenim temps. Si això funciona, us prometo 
que tot anirà millor. Carter, tu ets el valent de la família. Has de 
confiar en mi. Ho heu entès bé? Tanqueu el Dr. Martin al despatx 
i quedeu-vos fora d’aquesta sala!

Tancar la porta de l’encarregat amb la cadena va ser bufar i fer 
ampolles. Quan ho vam tenir enllestit, però, vam mirar el passadís 
per on havíem vingut i vam veure una llum blava que sortia de 
la galeria egípcia. Semblava com si el pare hagués ficat un aquari 
immens ple de llums a la sala de la pedra de Rosetta.

La Sadie i jo ens vam mirar.
—Ara de debò. Tu saps quina en porta de cap?
—Ni idea —vaig dir—. Però últimament ha estat molt estrany. 

Pensa molt sovint en la mare, té la seva foto...
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Vaig preferir no dir res més. Per sort, la Sadie va fer que sí amb 
el cap com si m’entengués.

—Què hi té, al maletí? —va preguntar.
—No ho sé. Em té prohibit mirar-hi a dins.
La Sadie va aixecar una cella.
—I tu li fas cas? Mare meva, Carter. Això és tan típic de tu... No 

tens remei.
Volia contestar-li, però just quan ho anava a fer, el terra va tre-

molar. La Sadie se’m va aferrar al braç, espantada.
—Ens ha dit que no entréssim a la sala. Suposo que també deus 

tenir pensat fer-li cas aquesta vegada, no?
De fet, en aquell moment ja m’estava bé fer-li cas, però la Sadie 

va arrencar a córrer cap a la sala i, després de dubtar-ho durant un 
segon, vaig sortir corrent darrere seu.

Quan vam arribar a l’entrada de la galeria egípcia, ens vam 
quedar clavats a terra. El pare estava dret davant la pedra de Ro-
setta donant-nos l’esquena i al voltant dels peus tenia un cercle de 
llum blava que brillava amb gran intensitat, com si algú hagués 
encès uns llums de neó amagats a terra.

Havia llançat l’abric a terra i tenia el maletí de treball obert a 
tocar dels peus, d’on sortia una capsa de fusta d’uns cinquanta 
centímetres coberta amb pintures egípcies.

—Què té a la mà? —va xiuxiuejar la Sadie—. És un bumerang?
La Sadie tenia raó! Quan va aixecar la mà, vaig veure que tenia 

agafat un pal blanc mig corbat. Realment semblava un bumerang. 
Però en comptes de llançar-lo, el pare el va atansar a la pedra de 
Rosetta. La Sadie va contenir la respiració. Estava escrivint da-
munt la pedra! Cada vegada que la tocava sortien centelles blaves 
de sobre el granit. Eren jeroglífics!

Allò no tenia ni cap ni peus. Com podia escriure paraules llu-
minoses amb un pal? El jeroglífic, però, es llegia perfectament: 
dues banyes damunt d’una capsa i d’una X.
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—«Obre’t» —va murmurar la Sadie.
Me la vaig quedar mirant. Era com si acabés de traduir la pa-

raula, però no podia ser. Jo, que havia passat un munt d’anys amb 
el pare, només sabia desxifrar uns quants jeroglífics. Són molt di-
fícils d’aprendre.

El pare va aixecar els braços i va començar a salmodiar.
—U... sir, i... ei. —I van tornar a aparèixer dos jeroglífics bri-

llants de color blau sobre la superfície de la pedra de Rosetta.

En la meva absoluta perplexitat vaig aconseguir reconèixer el 
primer símbol. Era el nom egipci del déu de la mort i del més-
enllà.

—U... sir —em vaig dir a mi mateix. Mai no l’havia sentit pro-
nunciat d’aquella manera, però sabia què volia dir—. Osiris.

—«Osiris, vine» —va dir la Sadie, com si estigués en trànsit. Lla-
vors, va obrir els ulls de bat a bat. — No! —va cridar—. Pare, no!

El pare es va girar cap a nosaltres amb cara de sorpresa.
—Sadie..., Carter...
Però ja va ser massa tard. El terra es va posar a tremolar. Lla-

vors, la llum blava va començar a cremar amb tanta força que es 
va tornar blanca i la pedra de Rosetta va explotar.

Quan vaig recuperar la consciència, el primer que vaig sentir van 
ser unes rialles, unes rialles esgarrifoses i l’estrèpit de les alarmes 
de seguretat del museu de fons.

Em sentia com si m’acabés de passar un tractor pel damunt. 
Em vaig incorporar, una mica atordit, i vaig escopir un tros de pe-
dra de Rosetta que tenia a la boca. La galeria havia quedat coberta 
de runes i una mar de flames s’arrissava per tot el terra de la sala. 
Les estàtues gegants i els sarcòfags havien caigut dels pedestals i 
els trossos de la pedra de Rosetta havien explotat amb tanta força 
que s’havien incrustat a les columnes de la sala, a les parets i a les 
altres peces de la galeria.
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La Sadie estava desmaiada al meu costat, però no semblava que 
hagués pres mal. La vaig sacsejar per l’espatlla i va remugar alguna 
cosa.

—Ai...
Davant nostre, on feia una estona hi havia la pedra de Rosetta, 

ara hi havia un pedestal trencat que treia fum. El terra de la sala 
es va ennegrir, excepte la part on hi havia el cercle de llum blava.

El pare estava girat cap a nosaltres, però no semblava pas que 
ens mirés. Tenia un tall ple de sang a la calba i agafava el bumerang 
amb força.

No acabava d’entendre què mirava, però, aleshores, la rialla es-
garrifosa va tornar a ressonar per tota la sala i em vaig adonar que 
la veu sortia de davant meu.

Entre el pare i nosaltres hi havia alguna cosa. Al principi amb 
prou feines veia res, només una mena de pampallugues d’escalfor. 
Però, llavors, em vaig concentrar i vaig veure que l’escalfor co-
mençava a agafar forma: era la silueta de foc d’un home.

Era més alt que el pare i la seva rialla em retronava per tot el 
cap.

—Molt bé —va dir al pare—. Realment molt bé, Julius.
—A tu, no t’he evocat! —va dir el pare, amb la veu tremolosa.
Va alçar el bumerang, però l’home de foc va estirar un dit i el 

pal del pare va sortir disparat cap a la paret i es va fer miques.
—A mi, ningú no m’evoca, Julius —va dir l’home, amb una 

veu ronca i greu—. Però, quan obres una porta, has d’estar prepa-
rat per rebre visites.

—Torna al Duat! —va bramar el pare—. Tinc el poder del rei!
—Ui, sí, quina por —va dir l’home de foc, fent mofa—. Encara 

que sabessis com fer servir el seu poder, cosa que no saps, mai no 
va estar a la meva altura. Jo sóc el més fort de tots i ara tu compar-
tiràs el seu destí.

No entenia res del que deien, però tenia clar que havia d’ajudar 
el meu pare. Vaig intentar agafar un tros de pedra del terra, però 
em vaig esgarrifar en adonar-me que no em sentia els dits. No 
podia moure les mans.
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El pare em va mirar sense dir res, però el senyal d’advertència 
de la seva mirada era clar: «fora d’aquí». Aleshores, ho vaig veure 
clar: el pare estava intentant que l’home de foc no es girés cap a 
nosaltres, perquè així la Sadie i jo poguéssim sortir de la sala sense 
que ens veiés.

La Sadie encara estava mig estabornida. Vaig aconseguir arros-
segar-la darrere una columna per amagar-la a la penombra. Quan 
es va començar a despertar, li vaig tapar la boca amb la mà, cosa 
que la va despertar de cop. Però, quan va veure el que passava, va 
deixar de resistir-se.

Les alarmes del museu sonaven sense parar i hi havia foc a totes 
les entrades de la galeria. Els guardes de seguretat havien d’estar a 
punt d’arribar, però no estava segur de si allò era bo o dolent.

El pare es va ajupir sense perdre de vista el seu enemic, va obrir 
la capsa de fusta pintada amb motius egipcis i en va treure una va-
reta de la mida d’un regle. Va dir alguna cosa entre dents i la vareta 
es va convertir en un bastó de fusta tan alt com ell.

La Sadie va deixar anar un so ofegat. Jo tampoc no m’ho podia 
creure. Però la cosa encara va anar a més.

El pare va llançar el bastó als peus de l’home de foc i el bastó 
es va convertir en una serp enorme. Feia tres metres de llarg i era 
igual d’ample que jo. Les escames de la pell eren de color coure i 
els ulls, vermells, li brillaven amb força. La serp es va llançar sobre 
l’home de foc, però ell la va engrapar pel coll sense ni tan sols im-
mutar-se. La mà es va convertir en un munt de flames roents i la 
serp es va desintegrar.

—Aquest truc ja està molt vist, Julius —li va retreure l’home 
de foc.

El pare ens va tornar a mirar demanant-nos una altra vegada 
amb la mirada que marxéssim. Hi havia una part de mi que es 
negava a creure que tot allò fos veritat. Potser encara estava in-
conscient i tot era un malson. La Sadie, que era al meu costat, va 
agafar un tros de pedra.

—Quants? —va preguntar el pare, intentant distreure l’home 
de foc—. Quants n’he alliberat?
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—Per què ho preguntes? Tots cinc —li va contestar com si esti-
gués parlant amb un nen petit—. Ja hauries de saber que tots cinc 
anem en el mateix paquet, Julius. I d’aquí a poc n’alliberaré molts 
més. Segur que estaran molt contents i em tornaran a proclamar 
rei.

—Els dies del dimoni —va dir el pare—. Et pararan els peus 
abans que sigui massa tard.

L’home de foc es va posar a riure.
—Et penses que la Casa de la Vida em podrà aturar? Aquella 

colla de vells idiotes l’única cosa que saben fer és discutir tota l’es-
tona. Ara escriurem la història de nou. Aquesta vegada et tancaré 
i no tornaràs a sortir mai més!

L’home de foc va fer un gest sec amb la mà i el cercle de llum 
blava que encerclava el pare es va apagar. El pare va intentar agafar 
el maletí de treball, però la bossa va sortir lliscant pel terra.

—A reveure, Osiris —va dir l’home de foc.
Amb un altre gest ràpid de la mà va fer aparèixer un taüt brillant, 

que va empresonar el pare. Al principi era transparent, però com 
més es movia i més cops clavava per intentar-ne sortir, més sòlid 
es tornava. Era un sarcòfag egipci incrustat de pedres precioses. A 
l’últim moment, les nostres mirades es van creuar i vaig veure com 
movia els llavis i deia: «correu!». Llavors, el terra el va engolir.

—Pare! —vaig cridar.
La Sadie va llançar la pedra que tenia a la mà, però va travessar 

el cap de l’home de foc sense ni tan sols esgarrapar-lo.
Aleshores, es va girar cap a nosaltres i per un moment vaig dis-

tingir una cara entre les flames. El que acabava de veure no tenia 
cap mena de sentit. Era com si algú hagués sobreposat dues cares. 
Una era gairebé humana: cruel, amb la pell pàl·lida, les faccions 
rectes i uns ulls vermells i brillants. L’altra era d’un animal de pe-
latge fosc i ullals esmolats; molt pitjor que un gos, un llop o un 
lleó, era un animal que no havia vist mai. Aquells dos ulls ver-
mells se’m van quedar mirant fixament i vaig tenir clar que estava 
a punt de morir.

Darrere nostre se sentien passes de gent que ressonaven da-
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munt del marbre blanc del Gran Atri i unes veus que donaven 
ordres. Potser eren els guardes de seguretat o la policia... però no 
arribarien pas a temps.

L’home de foc se’ns va llançar a sobre. I, aleshores, a pocs cen-
tímetres de mi, alguna cosa el va empènyer cap enrere. Van saltar 
espurnes per l’aire i, de cop i volta, vaig sentir una escalfor molt 
gran que venia de l’amulet que duia penjat al coll.

Se’m va quedar mirant de ben a prop i va dir entre dents:
—Així que ets tu...
L’edifici va tornar a tremolar. A l’altra banda de la sala un tros 

de paret va esclatar i una llum resplendent va inundar la galeria. 
Del forat de la paret, en van sortir dues persones. Eren l’home i 
la dona que havíem vist a l’Agulla de Cleòpatra, amb les togues 
arremolinant-se al seu voltant i una vareta a la mà.

L’home de foc va remugar. Em va mirar una última vegada i 
em va dir:

—Aviat, jovenet.
I, aleshores, la sala es va omplir de flames. Una explosió de calor 

em va treure tot l’aire dels pulmons i vaig caure desplomat a terra.
L’última cosa que recordo és l’home de la barba forcada i la 

noia vestida de blau mirant-me des de dalt. Mentre sentia com els 
crits dels guardes s’apropaven, la noia es va ajupir i es va treure un 
ganivet corb del cinturó.

—Hem d’anar per feina —va dir la noia.
—Encara no —va dir l’home, amb reticència i un accent que 

semblava francès—. Abans d’eliminar-los, n’hem d’estar segurs.
Vaig tancar els ulls i vaig perdre el coneixement.
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