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Zeus,  per castigar Prometeu, va dir a Hefest  que fabricara la primera 

dona. Quan va acabar de fer-la, Zeus li va posar de nom Pandora i els déus li 

van donar diverses virtuts. Llavors,Zeus li va donar una caixa per a Prometeu 

tot dient-li que era plena de tresors (segons el mite  original, era un gerró) i 

que no s’havia d’obrir. Prometeu, que no es refiava de Zeus, li va dir a son 

germà Epimeteu que amagués la clau de la capsa.Quan Epimeteu va veure 

la dona, Pandora, se n'enamorà i al cap d'un temps s'hi va casar. Pandora era 
molt tafanera i, un dia, mentre Epimeteu dormia, li va prendre la clau i va 

obrir la caixa. De dintre en van sortir tots els mals que corren avui per la 

Terra. Quan Pandora es va adonar del que havia fet, va tancar la capsa, però 

l'únic que va aconseguir que hi restés va ser l’esperança. Per això es diu que 

l'esperança és l'últim que perd l'home.Els mals que van eixir de la capsa 

també van provocar la mort de la mateixa Pandora. 

D'aquesta llegenda se'n deriva la frase feta obrir –o destapar-  la capsa de 

Pandora, que significa fer un acte impulsiu i irreflexiu que després comporta 

molts problemes,entrebancs o complicacions. 
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I 

1.¿Quan i com es produeix el suïcidi de Jaume Clos?  

2 

2.¿Quan va saber el cardenal Tomasso Landolfi que moriria, allà al Vaticà, 

aquell mateix dia? 
3.¿Quin càrrec ostentava? ¿Quin caràcter tenia? 

4.¿Sabia quan moriria?¿Com ho havia sabut? 

5.¿Com va ser el seu suïcidi? 

3 

6.Hi ha una cosa que roben al capítol 3.¿Com és el lladre i on entra al lloc on 

vol robar? 
4 

7.¿Com s'assabenta Enric de la mort de Jaume Clos? ¿Per què Enric no anava 

a classe? 

5 

8.¿Què havia robat el lladre? ¿On l'amaga? ¿Qui era? ¿Què s'havia endut? 

6 
9.¿Què li diu Jaume a Enric en el seu E-Mail? 

7 

10.¿Quina explicació dóna Robert al comissari Moreno sobre "el plom"? 

 



11.¿Què decideix Robert respecte al plom? 

8 

12.¿A què va a veure Enric el comissari Moreno? 

9 

13.¿Què dedueix Enric de la carta de Jaume? 
10 

14.¿Què decideix Enric durant l'enterrament de Jaume? 

11 

15.¿Què va sentir Robert Costa quan tornà a casa després d'amagar el plom? 

12 

16.Joan i Enric van a pegar una ullada al pis de Jaume.¿Com és? 

17.¿Què va recordar Enric, aleshores? 
13 

18.¿Per què pensa Moreno, quan li ho diuen, que Robert Costa s'ha suïcidat? 

14 

19.Quan Enric va a veure un llibreter i li pregunta si li sona el nom de 

Pandora...¿com reacciona aquest? 

15 
20.¿Què deduïa l'informe del robatori que tenia Moreno sobre la taula? 

21.¿I l'informe sobre la mort de Robert Costa? 

16 

22.¿A quin grup pertany el llibreter? 

17 

23.¿A quina conclusió arriba Moreno sobre la mort de Robert Costa després de 
parlar amb el director del Museu? 

18 

24.¿Quina cosa va trobar després l'Enric, que li va posar la pell de gallina? 

19 

25.¿Quina sensació notava aquell matí Joan? 

20 

26.¿Qui telefona Enric a mitjanit? ¿Què li diu? 
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21 

27.¿Què va sentir necessitat de fer Moreno quan, després de despertar-se 

d'una becadeta al despatx, revisà la carpeta de Jaume Clos, el professor 
suïcida? 

28.¿Què li succeí quan, en arribar a casa a la nit, posà la tv? 

 

22 

29.¿Què li diu el llibreter a Enric quan li conta que el mateix senyal l'ha vist a 

la carta de Jaume Clos i a la foto del plom d'Alcoi que porta el diari? 

23 
30.¿Amb qui parlen el llibreter i l'Enric per aconseguir una còpia del Plom? 

31.¿Se sabia què volia dir? 

24 

32.¿Què li demana el llibreter a Enric només tornar a la llibreria? 



25 

33.Segons el llibreter,¿on és el problema per saber què diu el text del Plom? 

34.¿A quin lloc podrien desxifrar el text amb garanties d'èxit? 

 

26 
35.¿Mentre estan a l'avió, què explica el llibreter a Enric sobre els que han vist 

com perdien l'ànima? 

27 

36.¿Què els ensenya, al Vaticà, el pare Bontempi? 

37.¿Què van fer amb el text del Plom? 

28 

38.¿Què afirma orgullosament el llibreter quan de l'ordinador ix el text 
desxifrat? 

39.¿Què diu el text? 

29 

40.¿Quines dues hipòtesis barallava el capellà sobre el parador del plom? 

30 

41.¿Com descobreixen que havia enterrat el plom? 
42.¿Hi ha alguna forma de matar els esperits malignes? 

31 

43.¿Quina hipòtesi llança Enric sobre l'amagatall? 

32 

44.¿Quines ruïnes hi havia a la Serreta? 

45.¿Què troba el capellà? 
46.¿Què va fer Enric quan veié que Bontempi es transformava en dimoni i 

atacava el llibreter? 

33 

47.¿Per què pensa Enric que han d'anar al Preventori? 

                                                 34-35 

48.¿Quina decisió pren el vell llibreter abans de pujar al Preventori? 

49.¿On buscà la caixa el llibreter? 
36 

50.¿Què pensa Enric? 

37 

51.¿Què trobà Enric quan entrà a a la cova on els dimonis s'havien endut 

l'ànima del llibreter? 

52.¿Què va sentir?¿El protegia algú? 
53.¿Què trobà en el lloc més il.luminat? 

54.¿Què li passa quan anava a tancar-la? 

38 

55.¿Què li havia passat a l'Enric? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


