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Quan arribe la nit hauràs de començar a tindre por,
perquè ara les ombres ja no són només ombres,
i els dimonis et poden perseguir a través de la foscor. Arreu del món s’esdevenen estranys suïcidis que
semblen relacionats amb el robatori d’una peça arqueològica les inscripcions de la qual no ha desxifrat
mai ningú. Un misteri amagat en l’inici dels temps ha
dormit durant molts segles... i ara comença l’autèntic
malson.

TEMÀTICA: l’esperit de sacrifici, la bondat i la
maldat, l’arqueologia, la mitologia grega.
GÈNERE: narrativa, terror, misteri.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història que ens
parla del bé i del mal absoluts, i de què estaríem
disposats a fer per a alliberar la humanitat de tot
mal.

CLAUS PER A LA LECTURA
La caixa de Pandora
En la mitologia grega, Zeus va lliurar a Pandora una
caixa que contenia tots els mals existents, i li va prohibir que l’obrira. Però Pandora tenia una gran curiositat i, finalment, no va poder resistir la temptació
d’obrir la caixa. En aquell moment, tots els mals es
van escapar i es van quedar a viure entre els humans.
El plom de la Serreta d’Alcoi
El plom de la Serreta d’Alcoi és una làmina rectangular de plom amb inscripcions fetes en llengua ibèrica en alfabet grecoibèric. La làmina va ser trobada al
poblat de la Serreta (Alcoi, Cocentaina i Penàguila) el
1921. Actualment, encara es desconeix el significat
de les seues inscripcions.
El sacrifici
Enric, com tots els membres de la societat secreta
que fa segles que intenta localitzar la caixa de Pandora per a tancar-la, està disposat a sacrificar-se a ell
mateix pel bé comú: vol aconseguir alliberar la humanitat de tots els mals. El seu esperit de sacrifici el
guiarà durant tota la novel·la.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E n www.redhistoria.com trobem un article
sobre el mite de la caixa de Pandora.
L a mèdium i Resurrecció, dues novel·les
del mateix autor publicades en aquesta
mateixa col·lecció.
E l mito de la caja de Pandora | Ted-ed,
d’Ignacio Parejo, ens explica el mite de la
caixa de Pandora.

