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Quarta capa: A verdadeira história dos Cavaleiros Templários é tão fascinante quanto às teorias
especulativas criadas para explicar o que eles fizeram durante seu reinado de 200
anos como os monges guerreiros mais famosos e infames da cristandade.

Muitos livros foram escritos sobre os Templários nos últimos anos, mas a maioria
perpetua mitos que foram criados tão logo a Ordem deixou de existir. Se havia algum
tesouro ou segredo escondido, os Templários o encontraram, ou é nisto que os
escritores especuladores querem que acreditemos?
Em Nascidos em Berço Nobre, o jornalista Stephen Dafoe apresenta essa fascinante
história em prosa ilustrada à medida que examina não apenas a história dos
Templários, mas também a história do mundo em que eles atuaram: um universo no
qual os interesses pessoais e políticos frequentemente ofuscavam a missão maior das
Cruzadas, e em que o inimigo de ontem poderia se tornar o aliado de amanhã.

Orelhas: O autor e jornalista Stephen Dafoe nasceu e cresceu em Belleville, Ontário, e
atualmente reside em uma pequena comunidade rural ao norte de Edmonton, Alberta.
Escreveu vários livros a respeito da Maçonaria e dos Cavaleiros Templários. Já
concedeu entrevistas e ajudou em diversos documentários sobre assuntos
relacionados. Nascidos em Berço Nobre é o oitavo livro de Dafoe.
Ele explica que esta obra se dedica a apresentar os eventos que levaram à formação
da Ordem do Templo. Ele acredita que não se pode verdadeiramente entender os
Templários sem apreciar a complexa era das Cruzadas, pois foi nesse mundo de
cristãos e muçulmanos de berço nobre que os Templários existiram. As intrigas
políticas, o combate corpo a corpo e as alianças incomuns, que transformavam
inimigos em aliados em um piscar de olhos, eram realidades às quais a Ordem tinha
de se adaptar a fim de sobreviver.
Dafoe ressalta que, apesar de Nascidos em Berço Nobre. cobrir um período de cerca
de 700 anos antes do momento presente, este não é apenas um livro de História, mas
é também um espelho através do qual podemos ver quão pouco mudou nos sete
séculos de história que se passaram desde o fim da existência da Ordem do Templo e
dos Templários.
O autor espera, sinceramente, que esta obra sirva para separar o que é fato do que é
ficção, oferecendo, desse modo, um tributo à memória dessa Ordem secular.
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