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SINOPSIS

Déu va encomanar la missió de protegir els tresors del Temple de Salomó als levites i aquests
així ho van fer. Explica la història, que els descendents de Leví van desaparèixer sis segles
abans del naixement de Crist. Realment va ser així? Van desaparèixer? On són els tresors?
Any 2.005: Un antic llibre escrit en hebreu mostrarà la veritat i els tresors podrien veure la llum.
La missió de la congregació més antiga de la humanitat encara no ha acabat ... Hugo Di Bella,
un estudiant d’història, posseeix un antic exemplar d’un llibre hebreu a la seva biblioteca
familiar. Aquest llibre, redactat en el període dels incunables, va ser rescatat abans de ser
destruït pel gran poder pontífex. Una trucada del seu professor, Daniel Malluck, Doctorat en
història antiga, origina que aquest conegui l’existència de l’incunable. Mogut per l’interès històric
d’un exemplar únic i la curiositat, Malluck es reunirà amb el seu alumne i convidarà a un bon
amic, el filòleg Lucio Servade per poder traduir de l’hebreu els misteris que amaga el llibre. Poc
a poc, trobaran les claus que desxifren el contingut del llibre i aniran descobrint les
localitzacions dels tresors del Temple de Salomó i els canvis d’ubicació que han anat tenint
durant els últims segles. Descobriran on s’amaga l’Arca de l’Aliança, la Vera Creu i l’Evangeli
apòcrif de Jesús de Natzaret. Tots tres, hauran de descodificar els textos que conté el “Traspàs
dels compromisos de resguard de la Morada dels Testimonis i dels estris sagrats.” Després de
desentranyar els jeroglífics que amaga el llibre, emprendran una fascinant i perillosa recerca
d’alguns dels tresors ocults. Però la congregació més antiga i secreta del món continua vetllant
perquè algunes coses no surtin mai a la llum. Perquè la veritat és perillosa ...


