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Lui Bram, cu mulþumiri
pentru inspiraþie ºi îndrumare



PROLOG

SCRISOARE A MINEI HARKER CÃTRE FIUL EI, QUINCEY HARKER
(Rog a fi deschisã în caz de moarte neaºteptatã sau suspectã a
Wilhelminei Harker)

9 martie 1912 

Dragã Quincey, 

Iubitul meu fiu, toatã viaþa ai bãnuit cã între noi au existat niºte
secrete. Mã tem cã a venit vremea sã-þi spun tot adevãrul. Orice altã
amânare þi-ar pune ºi viaþa, ºi sufletul în primejdie.

Am hotãrât, dragul tãu tatã ºi cu mine, sã ascundem secretele din
trecutul nostru ca sã te protejãm de întunericul care învãluie lumea.
Am sperat cã viaþa îþi va îngãdui sã ai o copilãrie lipsitã de spaimele
care au bântuit viaþa noastrã. Pe mãsurã ce te-ai transformat în tânã-
rul promiþãtor care eºti în prezent, am decis sã nu-þi spunem ceea
ce ºtiam, de teamã cã ai putea sã ne crezi nebuni. Iartã-ne. Dacã citeºti
aceastã scrisoare acum, înseamnã cã rãul de care cu atâta disperare
ºi poate judecând greºit am încercat sã te ferim s-a întors. Iar tu, ca
ºi pãrinþii tãi cândva, eºti acum în faþa unui mare pericol.

În anul 1888, pe când tatãl tau ºi cu mine eram încã tineri, am
descoperit cã rãul pândeºte în întunecimile acestei lumi, gata sã-ºi
facã pradã din cei necredincioºi ºi nepregãtiþi.

Ca tânãr avocat, tatãl tãu a fost trimis în þinuturile sãlbatice
ale Transilvaniei. Misiunea lui era sã-l ajute pe prinþul Dracula sã
încheie actele de cumpãrare ale unei proprietãþi din Whitby, o
mânãstire strãveche cunoscutã sub numele de Carfax Abbey.

Cât a stat în Transilvania, tatãl tãu a descoperit cã gazda ºi totodatã
clientul sãu, prinþul Dracula, era una dintre acele fiinþe despre care
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se crede cã ar exista numai în legende ºi în folclor, ce se hrãnesc cu
sângele celor vii ca cã ajungã la viaþa veºnicã. Era unul dintre aceia
pe care localnicii îi numeau Nosferatu sau morþii vii. Poate îþi este
mai uºor sã îi recunoºti sub numele cel mai folosit: vampiri.

De teamã cã tatãl tãu ar putea da în vileag acest adevãr, prinþul
Dracula l-a vârât în temniþa castelului sãu. Dupã care Dracula ºi-a
rezervat un loc pe vasul Demeter, care naviga spre Anglia, ºi a petrecut
lungile zile ale cãlãtoriei ascuns într-una din lãzile din cala vapo-
rului. A ales aceastã stranie formã de izolare pentru cã, deºi poate
fi puternic cât zece oameni obiºnuiþi la un loc ºi mai poate lua diferite
forme, vampirul se face scrum de îndatã ce e atins de lumina soarelui.

În tot acest timp, eu locuiam la Whitby, în casa celei mai apropiate
ºi mai dragi prietene, Lucy Westenra. Se pornise o furtunã dinspre mare
ºi periculoasele stânci de la Whitby erau învãluite într-o ceaþã deasã.
Neputând dormi, Lucy vãzuse pe fereastrã cum corabia mânatã de fur-
tunã se-ndrepta spre stânci. A luat-o la goanã în noapte, încercând sã
dea alarma înainte ca vasul sã se sfãrâme, dar a fost prea târziu. M-am
deºteptat speriatã, am constatat cã Lucy nu e lângã mine în pat ºi m-am
repezit afarã sã o caut. Am gãsit-o la marginea stâncii, în stare de incon-
ºtienþã ºi cu douã urme mici, rotunde, pe gât.

Lucy era pe moarte. Logodnicul ei, Arthur Holmwood, fiul lordu-
lui Godalming, ºi bunul lui prieten, un texan aflat în vizitã pe care
îl cunoºti ca tiz al tãu, Quincey P. Morris, au venit degrabã la cãpã-
tâiul ei. Arthur i-a chemat pe toþi doctorii din Whitby ºi din împre-
jurimi, dar nici unul nu s-a priceput sã explice boala lui Lucy. Pânã
la urmã doctorul Jack Seward, prietenul nostru, care era ºi proprietarul
azilului din Whitby, a trimis în Olanda dupã mentorul lui, doctorul
Abraham Van Helsing.

Doctorul Van Helsing, un savant într-ale medicinei, era ºi un cunos-
cãtor al fenomenelor oculte. El ºi-a dat seama cã suferinþa lui Lucy
fusese provocatã de muºcãtura unui vampir.

Exact atunci am primit în sfârºit veºti de la tatãl tãu. Scãpase din
castelul lui Dracula ºi se refugiase într-o mânãstire unde ºi el zãcea
pe patul morþii. Am fost silitã sã plec de lângã Lucy ºi sã mã duc
sã-l întâlnesc. Acolo, la Budapesta, ne-am ºi cãsãtorit.
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Tatãl tãu mi-a povestit despre toate ororile pe care le vãzuse ºi aºa
am aflat identitatea vampirului care o atacase pe Lucy ºi care acum
ameninþa vieþile noastre, ale tuturor: prinþul Dracula.

Când ne-am întors de la Budapesta, ni s-a spus cã Lucy era moartã.
Dar urmau altele ºi mai rele. La câteva zile dupã moartea ei, se ridicase
din mormânt. Acum era ea însãºi vampir ºi se hrãnea cu sânge de
prunci. Doctorul Van Helsing, Quincey Morris, Jack Seward ºi Arthur
Holmwood erau puºi în faþa unei decizii crâncene. N-au avut încotro:
au înfipt o þepuºã în inima lui Lucy pentru ca bietul ei suflet sã-ºi
gãseascã pacea.

Puþin mai târziu, prinþul Dracula ºi-a fãcut apariþia într-o
noapte, ca sã mã atace. Dupã atac, am fãcut cu toþii legãmânt sã-l
urmãrim ºi sã-l rãpunem pe vampir ºi sã scãpãm lumea de rãul lui.
ªi aºa ne-am transformat într-o ceatã de eroi ºi l-am izgonit pe Dracula
în castelul transilvan de unde plecase. Acolo, Quincey Morris a murit
în luptã dar, ca un erou ce se afla, a reuºit totuºi sã împlânte un cuþit
în inima lui Dracula. ªi am privit cum trupul lui Dracula lua foc
ºi se topea în þãrânã, sub razele apusului de soare.

Apoi am fost liberi, sau aºa am crezut. Cam la un an dupã naºterea
ta, am început sã am niºte coºmaruri îngrozitoare. Dracula îmi bân-
tuia visele. Tatãl tãu mi-a amintit atunci cã acel prinþ al întunericului
rostise cuvinte de avertizare. „Am sã mã rãzbun. Rãzbunarea mea se
va întinde peste veacuri. Timpul este de partea mea.“

Din acea zi, tatãl tãu ºi cu mine nu am mai cunoscut pacea. Ne-am
trãit viaþa uitându-ne mereu peste umãr. Iar acum mã tem cã nu mai
avem puterea sã te ferim de rãul lui ºi mã mai tem cã am greºit grav.

Trebuie sã ºtii, fiul meu: dacã e sã supravieþuieºti rãului care te
pândeºte acum, îmbrãþiºeazã adevãrul pe care þi-l dezvãluie aceste
pagini. Priveºte în adâncul sufletului tãu tânãr ºi, la fel cum a trebuit
s-o facem tatãl tãu ºi cu mine, scoate-l la ivealã pe eroul temerar.
Dracula este un duºman chibzuit ºi viclean. Nu poþi sã fugi ºi nu
ai unde sã te ascunzi. Trebuie sã stai pe loc ºi sã lupþi.

Noroc, fiul meu drag, ºi sã nu-þi fie fricã. Dacã Van Helsing are
dreptate, vampirii sunt adevãraþi demoni, iar Dumnezeu va fi alãturi
de tine în luptã.

Cu toatã dragostea mea nepieritoare, 
Mama ta, Mina
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Capitolul I

Cu neþãrmuritã iubire, Lucy
Inscripþia era singurul lucru la care se putea gândi doctorul Jack

Seward acum, când simþea întunericul ajungându-l din urmã. Întu-
nericul aducea pace, fãrã nici o razã care sã lumineze cu brutalitate
rãmãºiþele zdrenþuite ale vieþii lui. Ani de zile ºi-i dedicase luptei
împotriva întunericului. Însã acum îl aºtepta cu braþele deschise.

Amintirea lui Lucy nu-i dãdea pace decât noaptea. Îi simþea
ºi acum, în vise, îmbrãþiºarea caldã. Preþ de câteva clipe fugare,
se regãsea la Londra, în vremuri mult mai fericite, când locul lui
pe lume ºi cercetarea lui aveau un sens. Asta era viaþa pe care ar
fi vrut sã o împartã cu Lucy.

Larma din zori, zdrãngãnitul rapid pe care cãrucioarele lãpta-
rilor, cãruþele pescarilor ºi vehiculele altor negustori îl scoteau pe
strãzile pietruite ale Parisului nãvãli peste visarea lui Seward ºi-l
aruncã în asprimea prezentului. Se forþã sã-ºi deschidã ochii. Îl
usturau ca o ranã datã cu iod. În timp ce privirea îi poposea pe
tavanul crãpat al camerei de hotel pãrãginite pe care o închiriase
la Paris, se gândea la cât de mari erau schimbãrile din viaþa lui.
Îl întrista sã constate cã ºi-a pierdut vigoarea. Bicepºii îi atârnau,
de parcã erau sãculeþi de ceai, imediat dupã ce i-ai scos din ceainic.
Venele care se vedeau pe braþe semãnau cu niºte râuri desenate
pe o hartã ferfeniþitã. Era o umbra a ceea ce fusese.

Seward se rugã ca moartea sã vinã cât mai repede. Trupul ºi-l
hãrãzise ºtiinþei, spre a fi obiect de studiu la facultate. Se simþea
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bine la gândul cã în moarte va putea sã le aducã ajutor ºi inspiraþie
unor viitori doctori ºi oameni de ºtiinþã.

Dupã o vreme, îºi aminti de ceas, care era ºi-acum cuibãrit în
mâna lui stângã. Îl întoarse. ªase ºi jumãtate! Preþ de o clipã, panica
puse stãpânire pe el. La dracu’! Dormise prea mult. Seward se ridicã
împleticit. O seringã goalã se rostogoli pe masã ºi se sparse pe
lemnul soios al podelei. O sticluþã fumurie cu morfinã era cât pe
ce sã aibã o soartã asemãnãtoare, dar el se grãbi sã prindã preþiosul
lichid, desfãcând cu miºcãri automate cureaua de piele de pe
antebraþul mâinii stângi. Circulaþia îºi reveni la normal în timp
ce îºi lãsa mâneca în jos ºi prindea cãmaºa destrãmatã cu butonul
cu argint cu monogramã. Se încheie la vestã ºi îºi puse la repezealã
jacheta. Wallingham&Sons erau cei mai buni croitori din Londra.
Un costum fãcut de oricine altcineva s-ar fi fãcut praf cu zece ani
în urmã. Vanitatea moare greu, îºi zise Seward chicotind fãrã pic
de umor.

Trebuia sã se grãbeascã dacã þinea sã prindã trenul. Oare unde
era adresa? O pusese la loc sigur. În clipa asta, când avea nevoie
de ea, nu mai þinea minte unde e. Luã salteaua plinã de paie ºi
o rãsuci cu faþa în jos, inspectã partea de dedesubt a mesei ºchioape,
privi cu atenþie sub lãzile de legume care erau folosite pe post de
scaune. Rãscoli prin maldãre de tãieturi din ziare. Titlurile vorbeau
despre preocuparea actualã a lui Seward: poveºti înfiorãtoare despre
Jack Spintecãtorul. Fotografii de la autopsia primelor cinci victime
cunoscute. Femei mutilate pozând, cu picioarele desfãcute, de
parcã ar fi fost în aºteptarea asasinului dement. Spintecãtorul era
socotit un mãcelar al femeilor – dar mãcelarul are mai multã milã
pentru animalele pe care le sacrificã. Seward citise ºi recitise rapoar-
tele de autopsie de nenumãrate ori. Pagini întregi de teorii ºi idei
pe care le avea, scrise pe bucãþi de hârtie, pe fâºii de carton sau pe
cutii de chibrituri foºneau în jurul lui ca frunzele purtate de vânt.

Sudoarea care-i curgea de pe frunte începuse sã-i înþepe ochii
înroºiþi. Dracu’ s-o ia, unde o pusese? Binefãcãtorul riscase enorm
ca sã obþinã informaþia. Seward nu suporta gândul cã l-ar putea
dezamãgi pe singurul om care mai credea în el. Toþi ceilalþi – cei
din familia Harker, cei din familia Holmwood – absolut toþi credeau
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cã ºi-a pierdut minþile. Seward ºtia cã, dacã ei ar vedea camera
asta, ºi-ar spune cã pãrerile lor sunt îndreptãþite. Cercetã cu
de-amãnuntul tencuiala mãcinatã, care purta urmele crizelor lui
provocate de morfinã, strãluminãrile lui bizare scrise cu cernealã,
cu cãrbune, cu vin, ba chiar ºi cu propriul sânge. Nici un nebun
n-ar putea fi mai bãtãtor la ochi. Era convins cã toate aceste
însemnãri vor dovedi cândva cã era perfect sãnãtos la minte.

Printre toate cele, se afla ºi o paginã smulsã dintr-o carte, þin-
tuitã în perete de tãiºul, cu vechi pete de sânge, al unui cuþit cu
lamã curbatã ºi mâner de os. Pe paginã apãrea portretul unei fru-
museþi pline de eleganþã, cu pãrul ca pana corbului. Sub fotografie,
o inscripþie: Contesa Elisabeta Báthory, circa 1582.

„Bineînþeles, aici am ascuns-o.“ Râzând, smulse cuþitul din
perete, apucã hârtia ºi o întoarse. Gãsi adresa vilei din Marsilia,
mâzgãlitã cu scrisul lui abia descifrabil. Mai luã crucea, þepuºa
de lemn ºi funia de usturoi care atârnau lângã portretul contesei,
dupã care scoase un cuþit de argint dintr-o scobiturã a podelei.
Le puse pe toate în geanta lui de medic, care avea un fund dublu,
ºi le acoperi cu articole medicale obiºnuite.

Trenul plecã din gara Lyon fix la ora anunþatã. Vãzându-l cum
se îndepãrteazã exact când el îºi plãtea biletul, Seward traversã în
goanã clãdirea afectatã de ploi ca sã ajungã la dihania pufãitoare
care tocmai depãºea cea de-a ºaptea arcadã a staþiei terminus. Reuºi
sã ajungã din urmã ultimul vagon ºi sã se aburce înainte ca trenul
sã apuce sã prindã vitezã. In timp ce executa acel salt îndrãzneþ,
inima i se umflã de mândrie. Erau lucruri pe care le fãcuse adesea
în tinereþe, alãturi de texanul Quincey P. Morris ºi de vechiul lui
prieten Arthur Holmwood. Tinereþea era un dar pe care tinerii
îl iroseau. Seward zâmbi în sinea lui rememorând zilele temerare
din vremea când era nevinovat… ºi neºtiutor.

Doctorul luã loc în vagonul-restaurant impecabil în timp ce
trenul se târa spre sud. Nu se miºca suficient de repede. Îºi consultã
ceasul de buzunar; nu trecuserã decât cinci minute. Seward se întristã
la gândul cã nu-ºi mai poate umple timpul scriind în jurnal, pentru
cã nu-ºi mai putea permite luxul. N-aveau sã ajungã la Marsilia
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mai devreme de zece ore. Acolo va gãsi în sfârºit dovada care venea
în sprijinul teoriilor sale ºi le arãta tuturor celor care se feriserã de
el cã nu era nebun ºi cã avusese dreptate de la bun început.

Aveau sã fie cele mai lungi zece ore din viaþa lui Seward.
— Les billets, s’il vous plaît.
Seward se uitã cu ochii mãriþi la conductorul care stãtea aplecat

deasupra lui cu o privire neînduplecatã ºi nerãbdãtoare.
— Iertaþi-mã, spuse Seward. Îi dãdu conductorului biletul,

potrivindu-ºi fularul în aºa fel încât sã-i acopere buzunarul sfâºiat
de la piept.

— Sunteþi englez? întrebã conductorul, cu un puternic accent
franþuzesc.

— Da, de ce?
— Doctor?
Conductorul fãcu semn din cap spre geanta medicalã de la

picioarele lui Seward.
— Da.
Seward urmãri ochii cenuºii ai conductorului care catalogau

persoana jerpelitã din faþa lui, costumul care-i venea prost ºi pantofii
ponosiþi. Era departe de a fi imaginea unui doctor respectabil. 

— Am sã arunc o privire în geanta dumneavoastrã, vã rog
Îi dãdu geanta, pentru cã realmente nu prea avea de ales.

Conductorul extrãgea tacticos tot felul de sticluþe, le citea etichetele
ºi le dãdea drumul înapoi cu un clinchet. Seward ºtia ce cautã
conductorul ºi spera sã nu-ºi împingã cãutãrile prea departe.

— Morfinã, anunþã conductorul ridicând vocea atât de mult,
încât alþi pasageri începurã sã-i priveascã.

— O prescriu câteodatã ca sedativ
— Aº vrea sã vã vãd autorizaþia, vã rog.
Seward începu sã se caute prin buzunare. Cu mai bine de o lunã

în urmã, fusese semnatã Convenþia Internaþionalã asupra Opiu-
mului, care interzicea importul, vânzarea, distribuirea ºi exportul
morfinei fãrã autorizaþie medicalã. Îi luã atât de mult timp sã o
gãseascã, încât, în momentul când în sfârºit scoase la luminã auto-
rizaþia, conductorul era gata sã tragã semnalul de alarmã. Conduc-
torul examinã hârtia, se încruntã, apoi îºi pironi ochii metalici
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pe documentul de cãlãtorie. Regatul Unit era prima þarã care intro-
dusese fotografia pe paºapoarte. Seward pierduse mult în greutate
faþã de momentul când fusese fãcutã fotografia. Culoarea pãrului
era acum mult mai cenuºie, barba avea un aspect neîngrijit, sãlbatic.
Omul din tren semãna foarte puþin cu omul din fotografie.

— De ce vã duceþi la Marsilia, doctore?
— Tratez un pacient care se aflã acolo.
— Ce suferinþe are acest pacient?
— Suferã de o dereglare narcisistã a personalitãþii.
— Qu’est-ce que c’est…?
— Este o instabilitate de ordin psihologic care-l determinã

pe pacient sã exercite un control tip animal de pradã, autoerotic,
antisocial ºi parazitar asupra celor din jur. În plus…

— Merci. Conductorul îl întrerupse pe Seward înapoindu-i
actele ºi biletul cu un bobârnac îndemânatic. Se întoarse ºi se adresã
exclusiv bãrbaþilor de la masa urmãtoare. 

— Les billets, s’il vous plaît.
Jack Seward rãsuflã uºurat. Îºi puse hârtiile la loc în jachetã

ºi controlã din nou ceasul de buzunar – un tic nervos. Pãrea cã
interogatoriul durase ore întregi, dar nu trecuserã decât cinci minute.
Trase în jos perdeaua cu ciucuri de la fereastrã ca sã-ºi fereascã
ochii de lumina zilei ºi se adânci în scaunul capitonat cu pluº de
culoarea vinului roºu.

Cu neþãrmuritã iubire, Lucy.
Strânse preþiosul ceas aproape de inimã ºi închise ochii pierdut

în visare.

Era cu un sfert de veac în urmã. Seward ridica acelaºi ceas spre
luminã ca sã citeascã mai bine inscripþia: „Cu neþãrmuritã iubire,
Lucy“.

Ea era acolo. ªi era vie.
— Nu-þi place, spuse bosumflatã.
El nu putea sã-ºi ia ochii de la ochii ei verzi, blânzi ca o poianã

în cãldura verii. Lucy avea o apucãturã ciudatã: urmãrea gura vor-
bitorului de parcã ar fi încercat sã guste cuvântul urmãtor înainte
sã fie rostit. Iubea viaþa cu patimã. Zâmbetul ei putea sã încãlzeascã
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cea mai rece dintre inimi. Pe banca din grãdinã în acea zi de pri-
mãvarã, Seward privea cu uimire cum soarele îi lumina ºuviþele
rebele ale pãrului roºcat care dansau în bãtaia brizei, aureolându-i
chipul. Parfumul proaspãt al liliacului se întâlnea cu aerul sãrat
al portului Whitby. De atunci încolo, de câte ori simþea mirosul
liliacului, îºi amintea acea zi frumoasã, amarã.

— Pot doar sã deduc, spuse Seward, dregându-ºi vocea înainte
sã amuþeascã de tot, cã, de vreme ce ai scris pe bilet „Iubit prieten“
în loc de „Logodnic“, te-ai hotãrât sã nu accepþi cererea mea în
cãsãtorie.

Lucy îºi feri privirea, ochii i se înceþoºarã. Tãcerea era mai grãi-
toare decât orice.

— M-am gândit cã e mai bine sã afli de la mine, spuse Lucy
suspinând. Am consimþit sã mã cãsãtoresc cu Arthur.

Arthur fusese prietenul lui Jack de pe vremea când erau puºtani.
Seward îl iubea pe Arthur ca pe un frate, dar îl invidiase întot-
deauna pentru uºurinþa cu care le cãpãta pe toate. Era frumos ºi
bogat ºi nu cunoscuse nici cea mai micã urmã de grijã sau de zba-
tere. Nici de inimã frântã.

— Înþeleg. 
Propria voce îi suna în urechi ca un scheunat.
— ªtii cã te iubesc, ºopti Lucy. Dar…
— Dar nu la fel de mult cum îl iubeºti pe Arthur.
Sigur cã nu putea sã concureze cu înzestratul Arthur Holmwood

ºi nici nu era la fel de îndrãzneþ precum celãlalt admirator al lui
Lucy, texanul Quincey P. Morris.

— Iartã-mã, continuã el pe un ton mai blând, înspãimântat
cã ar putea sã o jigneascã. Am uitat care mi-e locul.

Lucy se aplecã ºi îl mângâie pe mânã, cam cum ar fi fãcut cu
un animãluþ drag.

— Am sã fiu mereu lângã tine.
Înapoi în clipa prezentã, se rãsuci în somn. Mãcar de-ar mai

putea sã vadã frumuseþea din ochii lui Lucy… Ultima datã când
îi contemplase, în acea noapte cumplitã la cavou, nu vãzuse decât
durere ºi chin. Amintirea strigãtelor lui Lucy încã îi mai pârjolea
sufletul.

16




