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bun venit în morganville,
oraşul din care nu mai vrei să pleci.
şi chiar dacă ai vrea… ei bine, nu poţi.



Maleficul Bishop nu mai st\pâne[te peste ora[ul Morganville.
Ca urmare, vampirii localnici au f\cut concesii importante
popula]iei umane. Cu nou-reg\sitele lor libert\]i,
Claire Danvers [i prietenii ei aproape c\ încep
s\ se simt\ în largul lor…
Claire chiar poate s\ se concentreze asupra studiilor,
iar prietena ei, Eve, este primit\ în compania teatral\ local\.
Numai c\, atunci când una dintre colegele ei de scen\ dispare,
dup\ ce începuse s\ lucreze la un documentar de scurt-metraj,
Eve se gânde[te la ce-i mai r\u. Claire [i Eve descoper\ curând
c\ proiectul acestui film, al c\rui subiect îl reprezint\
chiar vampirii, este mai amplu [i mai primejdios



decât ar fi b\nuit cineva.

„O electrizant\ poveste care adaug\ o nou\ dimensiune
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ipătul strident al lui Eve Rosser răsună prin întreaga casă, ricoșând din toţi pereţii și, ca un taser aplicat pe șira spinării, smulgând-o pe Claire
din plăcuta și somnolenta cuibărire în braţele iubitului ei.
— Of, Doamne, ce-o mai fi? exclamă ea, pe jumătate
sărind, pe jumătate căzând de pe canapea.
O primejdie mortală n-ar fi însemnat nimic nou în casa
care le adăpostea frăţia neoficială, în patru: tulburata lor
frăţie în patru.
De fapt, o primejdie mortală nici măcar nu merita, în
vremurile acestea, un ţipăt în toată regula. Mai degrabă, o
sprânceană ridicată.
— Eve? Ce e?
Ţipătul continuă, însoţit de un tropăit care dădea
impresia că Eve s-ar fi angrenat într-o partidă de kickboxing împotriva podelei.
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— Fir-ar să fie, bombăni Shane Collins, în timp ce se
grăbea, la rândul lui, să se pună pe picioare. Ce naiba o mai
fi păţit fata asta? Or fi fost reduceri la Morbid R Us1, și nu
i-a spus nimeni?
Claire îi repezi un pumn în braţ, dar numai din reflex:
deja se îndrepta spre vestibul, de unde ţipetele răsunau și
mai zgomotos. S-ar fi mișcat și mai repede, dar, în definitiv, în ţipătul acela nu se simţea panică.
Mai degrabă… bucurie?
În vestibul, Eve, colocatara lor, căzuse pradă unei veritabile crize: ţipa și ţopăia în mici cercuri, ca un iepuraș
goth înnebunit. Și imaginea era chiar mai ciudată din
cauza vestimentaţiei: bluză neagră transparentă cu volănașe, colanţi negri cu cranii roz-neon, un corset cu aspect
complicat și cu catarame, și butucănoasele ei ghete Doc
Martens. Azi își prinsese părul în două codiţe, care i se
zbăteau nebunește în jurul feţei, în timp ce ţopăia și făcea
piruete, într-un dezlânat dans al victoriei.
Claire și Shane o urmăriră fără să scoată o vorbă, după
care schimbară o privire între ei. Apoi, Shane ridică, tăcut,
un deget, și descrise lent un cerc larg în dreptul tâmplei.
Claire încuviinţă, făcând ochii mari.
Ţipetele se prefăcură în mici chelălăieli entuziaste, și
Eve încetă să mai ţopăie alandala. În schimb, se repezi
drept spre ei, fluturând o foaie de hârtie cu atât entuziasm,
1

Aluzie la magazinele pentru copii Toys „R” Us și la preferinţele
vestimentare morbide ale lui Eve.
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încât Claire fu norocoasă să poată ghici că este o foaie de
hârtie.
— Știi ce, zise Shane, pe un ton mult prea calm, îmi
cam lipsește vechiul Morganville, numai cu monștri înfiorători peste tot și pericole mortale la fiecare pas. Așa ceva
nu s-ar fi întâmplat niciodată în vechiul Morganville. Prea
stupid.
Claire pufni și se întinse s-o prindă pe Eve de încheieturile agitatelor ei mâini.
— Eve! Ce e?
Eve se opri din ţopăit și-o apucă de mâini pe Claire,
mototolind hârtia cu această ocazie. După zvâcnetele
neastâmpărate ale musculaturii, era clar că ar fi vrut să mai
sară, însă făcea un mare efort să se stăpânească. Încercă să
spună ceva, dar nu reuși. Îi ieși doar un ţipăt ascuţit pe care
numai un delfin ar fi putut să-l traducă.
Oftând, Claire luă hârtia din mâna lui Eve, o netezi și
citi cu voce tare.
— Dragă Eve, începu ea. Îţi mulţumim pentru participarea la selecţiile pentru producţia noastră cu Un tramvai numit
dorinţă. Suntem extrem de încântaţi să-ţi oferim rolul Blanche
DuBois…
Fu întreruptă de noi ţopăieli și ţipete. Resemnată,
Claire citi și restul, după care-i întinse foaia lui Shane.
— Uau, exclamă el. Așadar, asta e premiera anului la
teatrul din oraș, nu?
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