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Pentru Ricia Mainhardt, agentul meu literar: o femeie
frumoasæ, inteligentæ, talentatæ, siguræ pe sine øi cinstitæ.
Ce altceva øi°ar mai putea dori un scriitor?





Mulflumir i

Ca de obicei, pentru soflul meu, Gary, care , dupæ aproape
nouæ ani, a ræmas tot dragul meu. Pentru Ginjer Buchanan,
editorul nostru care a crezut în Anita øi în mine, încæ de
la început. Pentru Carolyn Caughey, editorul nostru brita-
nic, care ne face cunoscute, pe Anita øi pe mine, dincolo
de ocean. Pentru Marcia Woolsey, care a citit prima nuvelæ
Anita øi a declarat cæ este foarte bunæ. (Marcia, te rog, ia
legætura cu editorul meu, mi-ar face mare plæcere sæ vorbesc
cu tine). Pentru Richard A. Knaak, un prieten øi un membru
onorific al Alternate Historians. În cele din urmæ, ajungi
sæ citeøti øi restul cærflii. Pentru Janni Lee Simner, Marella
Sands øi Robert K. Sheaf, care au avut grijæ ca aceastæ carte
sæ se închege. Mult noroc în Arizona, Janni! Ne va fi dor
de tine. Pentru Deborah Millitello care mi-a fost aproape
atunci când aveam nevoie. Pentru M.C. Sumner, vecin øi
prieten. Alternate Historians pentru totdeauna. Mulflumesc
tuturor acelora care au participat la øedinflele mele de
lecturæ de la Windycon øi Capricon.
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Reøedinfla lui Harold Gaynor era înconjuratæ de o pajiøte
verde intens øi de un øir circular de copaci mlædioøi. Casa
strælucea în soarele fierbinte de august. Bert Vaughn, øeful
meu, parcæ maøina pe pietriøul mærunt al drumului de
acces. Pietriøul era atît de alb, încît semæna cu niøte bucæfli
de sare brutæ, alese una cîte una. De undeva, din afara
cîmpului vizual, se auzea susurul uøor al apei împroøcate
de stropitorile automate. Iarba era într°o stare absolut
perfectæ în ciuda faptului cæ statul Missouri se confrunta
cu cea mai serioasæ secetæ din ultimii douæzeci de ani. Ei
øi? Nu mæ aflam aici pentru a discuta cu domnul Gaynor
despre felul în care trebuia folositæ apa. Mæ aflam aici
pentru a discuta despre readucerea la viaflæ a morflilor. 

Nu se punea problema reînvierii cu adeværat a morflilor.
Nu eram chiar atît de bunæ. Mæ refeream la zombi. Morfli
care de°abia îøi tîrîiau picioarele. Cadavre în putrefacflie.
Noaptea morflilor vii1. Acel tip de zombi. Deøi, cu siguranflæ,
mai puflin dramatic decît ceea ce Hollywood avea sæ redea
vreodatæ pe ecran. Sînt o reanimatoare. E o slujbæ ca oricare
alta, precum vînzarea de asiguræri sau construcflia de
maøini.

Readucerea la viaflæ a morflilor devenise o afacere legalæ
doar de aproximativ cinci ani. Înainte fusese doar un ble-
stem stînjenitor, o experienflæ religioasæ sau o atracflie

1 Aluzie la filmul Night of the Living Dead / Noaptea morflilor
vii, SUA, 1968, regia George A. Romero, punct de referinflæ în filmo-
grafia genului horror (n. tr.).



turisticæ. Øi încæ mai este, în diverse cartiere din New
Orleans, dar aici, în St. Louis, este o afacere. Una profitabilæ,
mulflumitæ, în mare parte, øefului meu. Tipu’ e un pungaø,
o secæturæ øi un ticælos, dar, sæ fiu a naibii, dacæ nu øtie
sæ facæ bani. O calitate esenflialæ pentru un om de afaceri! 

Bert avea un metru nouæzeci øi doi, umeri lafli, de fost
jucætor de fotbal american în timpul facultæflii, dar øi un
început de burtæ, rezultat al nenumæratelor beri date pe
gît. Costumul albastru-închis era croit astfel încît rotun-
jimea taliei sæ nu se observe. La opt sute de dolari cît
costase, costumul ar fi trebuit sæ ascundæ chiar øi o turmæ
întreagæ de elefanfli. Pærul blond, aproape alb, era tæiat
scurt, tunsoare din nou la modæ dupæ mulfli ani. Bronzul
„de barcagiu“ scotea øi mai mult în evidenflæ pærul øi ochii
palizi, de un gri aproape insipid. 

Bert îøi aranjæ cravata cu dungi albastre øi roøii øi îøi
øterse cîteva picæturi de sudoare de pe fruntea bronzatæ. 

— Am auzit la øtiri cæ existæ o tendinflæ de a folosi zombii
pe terenurile contaminate cu pesticide. Ar putea fi salvate
niøte viefli...

— Bert, zombii putrezesc, nu ai cum sæ împiedici asta,
øi nu ræmîn destul de inteligenfli prea mult timp pentru a
fi folosifli ca lucrætori pe cîmp. 

— Era doar o idee. Anita, morflii nu au nici un fel de
drepturi, conform legii.

— Nu încæ.
Nu era bine sæ readuci morflii la viaflæ pentru a°i face

sclavii noøtri. Era pur øi simplu o mare greøealæ, dar nimeni
nu mæ asculta. În cele din urmæ, guvernul a intervenit. Pe
plan naflional s°a format o comisie alcætuitæ din reanimatori
øi alfli experfli. Scopul declarat era sæ cercetæm condifliile
de lucru pentru zombii readuøi la viaflæ pe plan local.

Condiflii de lucru! Nimeni n°a înfleles nimic. Nu pofli oferi
condiflii bune de lucru unor cadavre! Oricum, nu le vor
aprecia. Zombii pot sæ meargæ, eventual sæ vorbeascæ, dar
sînt øi ræmîn morfli, cu adeværat morfli. 

Bert îmi zîmbi cu indulgenflæ. Am simflit nevoia sæ°i trag
un pumn în mutra îngîmfatæ. 
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— Øtiu cæ tu øi Charles facefli parte din comisia respec-
tivæ, studiafli afacerile din zonæ øi verificafli zombii implicafli,
spuse Bert. E o reclamæ grozavæ pentru firma Animators
Inc.

— Nu o fac pentru reclamæ, am ræspuns.
— Øtiu. Chiar crezi în cauza ta, lipsitæ de orice impor-

tanflæ. 
— Eøti un ticælos condescendent, i°am trîntit°o, zîm-

bindu°i dulce.
— Øtiu, declaræ el, rînjind.
M°am mulflumit sæ clatin din cap, nu ai cum sæ cîøtigi

într°un schimb de insulte cu Bert. Nu°i pasæ cîtuøi de puflin
ce cred despre el atît timp cît sînt pe statul sæu de platæ.

Jacheta mea albastru-închis ar fi trebuit sæ mæ fereascæ
de cælduræ, dar era o minciunæ. Sudoarea începu deja sæ°mi
curgæ pe øira spinærii de îndatæ ce am coborît din maøinæ.

Bert se ræsuci spre mine, îngustîndu°øi ochii mici øi
privindu°mæ suspicios. 

— Ai pistolul la tine... 
— Nu se vede, Bert. Domnul Gaynor nu va øti niciodatæ.
Sudoarea se aduna sub tocul de la umær al pistolului.

Simfleam cum bluza de mætase începea sæ se topeascæ. De
obicei încerc sæ nu port în acelaøi timp ceva de mætase øi
tocul de la umær, pentru cæ bluza de mætase se bofleøte în
locul în care curelele tocului se încruciøeazæ. Pistolul era
un Browning de 9 mm pe care adoram sæ°l am la îndemînæ.

— Ei øi tu, Anita! Nu cred cæ ai nevoie de pistol, în
mijlocul zilei, atunci cînd te vezi cu un client. 

Vocea lui Bert avea acea nuanflæ de superioritate pe care
adulflii o folosesc cu copiii: „Hei, micuflo, øtii cæ asta e doar
pentru binele tæu“.

Lui Bert nu°i pæsa de bunæstarea mea. Dorea doar sæ
nu°l sperie pe Gaynor. Individul ne semnase deja un cec
de cinci mii de dolari øi asta doar pentru a ne deplasa pînæ
la reøedinfla lui. Ideea era cæ, dacæ acceptam cazul, aveau
sæ mai pice mai mulfli bani. Mult mai mulfli. Bert era în
culmea fericirii. Eu eram scepticæ. La urma urmei, nu Bert
trebuia sæ readucæ la viaflæ cadavrul. Eu trebuia s°o fac.
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Necazul era cæ Bert avea, probabil, dreptate. Nu aveam
nevoie de pistol în miezul zilei. Probabil. 

— Bine, bine, deschide portbagajul.
Bert deschise portbagajul maøinii sale — un Volvo

aproape nou°noufl. Îmi scoteam jacheta, în timp ce el stætea
în fafla mea, mascîndu°mæ pentru a nu fi væzutæ din casæ.
Fereascæ Dumnezeu sæ fiu væzutæ ascunzînd un pistol în
portbagaj! Ce aveau sæ facæ, sæ încuie uøile øi sæ urle dupæ
ajutor?

Am înfæøurat curelele tocului în jurul pistolului øi l°am
depus în portbagajul curat. Mirosea ca orice maøinæ nouæ,
a material plastic øi a ceva uøor ireal. Bert încuie port-
bagajul, iar eu m°am holbat la el de parcæ încæ aø fi putut
vedea pistolul prin tabla caroseriei. 

— Vii? întrebæ el.
— Da, am ræspuns eu. 
Din diverse motive nu°mi plæcea sæ mæ despart de pistol.

Semn ræu? Bert îmi fæcu semn sæ mæ miøc odatæ. 
Am fæcut°o, pæøind cu grijæ pe pietriø cu pantofii negri

cu tocuri înalte. Femeile pot purta tot felul de culori drægufle,
dar bærbaflii sînt cei care au parte de pantofi cu adeværat
confortabili.

Bert fixa cu privirea uøa, avînd deja un zîmbet larg
întipærit pe faflæ. Zîmbetul sæu cel mai profesional cu
putinflæ, debordînd de sinceritate. Ochii sæi palizi scînteiau
de bunæ dispoziflie. Era o mascæ pe care o putea afiøa într°o
clipæ, dar care dispærea tot atît de repede, de parcæ ar fi
apæsat pe un buton. Ar fi arborat acelaøi zîmbet øi dacæ
i°ai fi mærturisit cæ tocmai fli°ai ucis mama. Atît timp cît
erai dornic sæ plæteøti pentru a o reînvia din morfli. 

Uøa s°a deschis øi mi°am dat seama pe loc cæ Bert greøise
hotærînd cæ nu aveam nevoie de pistol. Bærbatul avea
aproximativ un metru øaptezeci, dar tricoul portocaliu stætea
sæ°i plesneascæ pe piept. Jacheta neagræ sport pærea prea
micæ, ca øi cum, la orice miøcare, cusæturile ar fi fost pe
punctul de a ceda precum carapacea unei insecte mult prea
dezvoltate. Blugii negri, prespælafli, scoteau în evidenflæ o
talie subflire, fæcîndu°l sæ arate ca un mulaj din care cineva
rupsese douæ porfliuni în timp ce lutul era încæ moale. Pærul

12 LAURELL K. HAMILTON



era blond deschis. Individul ne privi în tæcere. Ochii îi erau
goi, morfli precum cei ai unei pæpuøi. Am væzut în treacæt
tocul de sub jacheta sport øi de°abia am rezistat tentafliei
de a°i trage un øut lui Bert în fluierul piciorului.

Øeful meu n°a observat pistolul sau pur øi simplu l°a ignorat. 
— Bunæ ziua. Mæ numesc Bert Vaughn, iar aceasta este

Anita, partenera mea de afaceri. Cred cæ domnul Gaynor
ne aøteaptæ. 

Bert zîmbi cuceritor. 
Garda de corp — ce altceva putea fi? — se dædu la o

parte din uøæ. Considerînd gestul o invitaflie, Bert pæøi înæ-
untru. L°am urmat, nefiind însæ siguræ cæ asta doream sæ
fac. Harold Gaynor era un bærbat foarte bogat. Poate avea
nevoie de o gardæ de corp. Poate cineva îl ameninflase. Sau
poate cæ era unul dintre acei oameni care au destui bani
pentru a fline în jurul lor gærzi înarmate, fie cæ avea sau
nu nevoie de ele. 

Sau poate cæ era vorba de altceva. De ceva care necesita
arme øi gærzi de corp øi bærbafli cu ochi ca de mort, lipsifli
de orice expresie. Nu era un gînd prea încurajator.

Aerul condiflionat era dat aproape la maximum øi su-
doarea s°a transformat instantaneu în gelatinæ. Am urmat
garda de corp de°a lungul unui lung hol cu lambriuri
întunecate de lemn scump. Covorul pærea oriental, probabil
lucrat manual. 

Pe peretele din dreapta se aflau o uøæ dublæ, masivæ,
din lemn. Garda de corp o deschise øi se dædu din nou la
o parte, læsîndu°ne sæ pæøim înæuntru. Încæperea era o
bibliotecæ, dar pariam cæ nimeni nu citise vreodatæ vreuna
dintre cærflile aflate acolo. Rafturile de cærfli, dintr°un lemn
închis la culoare, se ridicau pînæ la tavan. Era chiar øi un
al doilea rînd de cærfli øi rafturi la care se ajungea pe o scaræ
îngustæ, circularæ. Toate volumele erau cartonate, toate de
aceeaøi mærime, de culoare deschisæ, toate adunate ca
într°un colaj. Fotoliile erau, bineînfleles, din piele roøie, cu
bumbi de alamæ. 

Un bærbat øedea lîngæ peretele cel mai îndepærtat. Ne
zîmbi cînd am intrat. Un bærbat masiv, cu o faflæ rotundæ
øi plæcutæ, cu o bærbie dublæ, øedea într°un scaun cu rotile
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automat, avînd pe genunchi o pæturæ cadrilatæ care îi
ascundea picioarele.

— Domnule Vaughn, domniøoaræ Blake, ce drægufl din
partea dumneavoastræ sæ venifli pînæ aici. 

Vocea se potrivea cu înfæfliøarea — plæcutæ, chiar al naibii
de amabilæ. 

Un bærbat de culoare, subflire, øedea într°unul dintre
fotoliile de piele. Avea peste un metru optzeci øi cinci, deøi,
cît peste, era greu de spus. Øedea ræsturnat în fotoliu, cu
picioarele lungi întinse în faflæ øi cu gleznele încruciøate.
Picioarele erau mai lungi decît mine. Ochii cæprui mæ
priveau scrutætor de parcæ ar fi încercat sæ°mi memoreze
figura øi sæ mæ cîntæreascæ mai tîrziu.

Garda de corp cu pærul blond se rezemæ de una dintre
biblioteci. Nu prea putea sæ°øi încruciøeze braflele la piept
— jacheta era prea strîmtæ, muøchii prea dezvoltafli. N°ar
trebui sæ te rezemi de vreun perete încercînd sæ faci pe durul
dacæ nu°fli pofli încruciøa braflele la piept. Se duce dracului
tot efectul!

— L°afli cunoscut pe Tommy, spuse domnul Gaynor,
fæcînd un gest spre garda de corp ræsturnatæ în fotoliu. El
e Bruno.

— E numele tæu adeværat sau doar o poreclæ? am între-
bat privind drept în ochii lui Bruno.

Acesta îøi schimbæ puflin poziflia în fotoliu. 
— Numele adeværat.
Am zîmbit. 
— De ce? mæ întrebæ bærbatul.
— N°am întîlnit niciodatæ o gardæ de corp al cærui nume

sæ fi fost cu adeværat Bruno.
— Ar trebui s°o consider o glumæ?
Am clætinat din cap. Bruno. Nici o øansæ. Era ca øi cum

ai fi numit o fatæ Venus. Tofli cei numifli Bruno trebuia sæ
fie gærzi de corp. Ca regulæ generalæ. Sau poate polifliøti?
Nu, era doar numele unui bæiat ræu. Am zîmbit.

Bruno se aøezæ mai bine în fotoliu cu o miøcare suplæ,
fluidæ. Din cîte îmi dædeam seama nu purta armæ, dar
întreaga sa înfæfliøare emana ceva anume. Ceva periculos.
Pærea sæ spunæ: „Ai grijæ!“...

Bænuiesc cæ nu ar fi trebuit sæ zîmbesc.
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— Anita, te rog. Îmi cer scuze, domnule Gaynor... dom-
nule Bruno. Domniøoara Blake are un simfl al umorului
oarecum ciudat, interveni Bert.

— Nu°fli cere scuze pentru mine, Bert. Nu°mi place.
Oricum nu øtiam de ce era atît de susceptibil. Chiar nu spu-
sesem nimic cu adeværat insultætor cu voce tare.

— Hei, hei, interveni domnul Gaynor, færæ resentimente,
nu°i aøa, Bruno?

Bruno clætinæ din cap øi se încruntæ la mine, mai de-
grabæ nedumerit decît supærat. 

Bert îmi aruncæ o privire mînioasæ, apoi se întoarse zîm-
bind spre bærbatul din fotoliul cu rotile. 

— Ei bine, domnule Gaynor, øtiu cæ trebuie sæ fifli un
om foarte ocupat. Aøadar, cît de vechi este zombiul care
dorifli sæ fie readus la viaflæ?

— Iatæ pe cineva care trece direct la subiect. Asta chiar
îmi place. 

Gaynor ezitæ, fixînd uøa cu privirea. Intræ o femeie.
Înaltæ, cu picioare lungi, blondæ, cu ochi de culoarea

albæstrelei. Rochia, dacæ se putea numi rochie, era tranda-
firie øi mætæsoasæ. I se lipea de corp aøa cum øi trebuia,
ascunzînd atît cît cerea decenfla, dar læsînd foarte puflin loc
imaginafliei. Picioarele lungi, nebronzate, færæ ciorapi, se
terminau cu pantofi roz cu tocuri cui. Înaintæ încet pe covor
øi fiecare bærbat din încæpere o urmærea cu privirea. Iar
ea øtia acest lucru.

Îøi dædu capul pe spate øi izbucni în rîs, dar nici un sunet
nu°i ieøi din gît. Fafla i se luminæ, buzele i se miøcaræ, ochii
îi stræluciræ, dar totul se petrecu în cea mai deplinæ tæcere
de parcæ cineva ar fi tæiat sonorul. Se rezemæ cu un øold
de Harold Gaynor øi cu o mînæ pe umærul acestuia. Bærbatul
o cuprinse pe dupæ talie, miøcare care îi ridicæ cu încæ vreo
doi centimetri rochia øi aøa scurtæ.

Putea sæ stea jos în acea rochie færæ a arunca încæperea
în aer? Nuuu.

— Ea e Cicely, rosti Harold Gaynor. 
Femeia zîmbi strælucitor lui Bert, apoi rîse muteøte, cu

ochi scæpærætori. Mæ privi, apoi îøi coborî brusc ochii, iar
zîmbetul îi dispæru de pe faflæ. Nesiguranfla i se citi pentru
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o clipæ în ochi. Gaynor o bætu uøor pe øold. Zîmbetul îi reveni
brusc la loc. Îøi înclinæ graflios capul spre noi øi spuse:

— Vreau sæ readucefli la viaflæ un cadavru vechi de douæ
sute optzeci øi trei de ani. 

M°am holbat la el øi m°am întrebat dacæ îøi dædea seama
de ceea ce tocmai spusese.

— Ei bine, declaræ Bert, are aproape trei sute de ani.
E foarte mult pentru a°l readuce la viaflæ sub formæ de zom-
bi. Cei mai mulfli reanimatori pur øi simplu nu pot s°o facæ.

— Sînt conøtient de asta. De aceea am apelat la domni-
øoara Blake. Ea poate.

Bert îmi aruncæ o privire. Nu mai readusesem niciodatæ
la viaflæ un mort care stætuse atît de mult în groapæ. 

— Pot s°o fac, am spus eu.
Satisfæcut, Bert îi zîmbi lui Gaynor. 
— Dar n°am de gînd s°o fac.
Bert se întoarse încet spre mine, zîmbetul îi dispæru

complet de pe faflæ.
Gaynor continua sæ zîmbeascæ. Gærzile de corp stæteau

nemiøcate. Cicely mæ privea curtenitor, færæ nici o expresie
în ochi.

— Un milion de dolari, domniøoaræ Blake, declaræ Gaynor
cu o voce moale øi plæcutæ.

L°am væzut pe Bert înghiflind în sec. Mîinile i se încleø-
taræ convulsiv pe braflele fotoliului. Pentru Bert banii în-
semnau sex. Probabil cæ tocmai avusese cea mai mare
erecflie din viaflæ. 

— Domnule Gaynor, chiar înflelegefli ceea ce dorifli? am
întrebat eu. 

Bærbatul aprobæ din cap. 
— „Capra albæ“ este treaba mea. 
Vocea îi era încæ plæcutæ øi continua sæ zîmbeascæ. Numai

ochii i se întunecaseræ, lacomi, anticipînd o plæcere nevæzutæ. 
M°am ridicat. 
— Haide, Bert, e timpul sæ plecæm.
Bert mæ apucæ de mînæ. 
— Anita, stai jos, te rog.
I°am fixat cu privirea mîna pînæ ce mi-a dat drumul.

Masca lui fermecætoare dispæruse cu totul, læsînd pentru
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cîteva clipe locul furiei; apoi, totul reveni la o conversaflie
plæcutæ de afaceri. 

— Anita, e o ofertæ generoasæ.
— Bert, „capra albæ“ este un eufemism. Înseamnæ sacri-

ficiu uman.
Øeful meu aruncæ o privire spre Gaynor, apoi din nou

spre mine. Mæ cunoøtea destul de bine pentru a mæ crede
pe cuvînt, dar nu voia s°o facæ. 

— Nu înfleleg.
— Cu cît este mai vechi un zombi, cu atît mai mare tre-

buie sæ fie sacrificiul necesar readucerii la viaflæ. Dupæ cîteva
secole, singurul sacrificiu „destul de mare“ este unul uman.

Gaynor nu mai zîmbea. Mæ privea cu ochi întunecafli.
Cicely avea încæ o minæ plæcutæ, aproape zîmbitoare. Era
oare cineva „acasæ“ în spatele acelor ochi atît de albaøtri? 

— Chiar vrefli sæ discutæm despre crimæ în prezenfla lui...
Cicely? am întrebat eu. 

Gaynor îmi aruncæ o privire radioasæ, ceea ce era
întotdeauna un semn ræu. 

— Nu înflelege un cuvînt din ce vorbim. Cicely e surdæ.
M°am holbat la el, iar bærbatul dædu din cap. Femeia

mæ privi dulce. Vorbeam despre un sacrificiu uman, iar ea
habar n°avea. Dar dacæ putea citi pe buze, atunci ascun-
dea foarte bine acest lucru. Presupun cæ øi persoanele
handicapate, pardon, persoanele cu dizabilitæfli fizice, pot
nimeri într°un anturaj prost, dar ideea pærea teribil de
nedreaptæ. 

— Nu pot suferi femeile care vorbesc tot timpul, declaræ
Gaynor.

Am clætinat din cap. 
— Tofli banii din lume n°ar fi suficienfli pentru a mæ face

sæ lucrez pentru dumneata.
— N°am putea ucide o mulflime de animale în locul unui

singur om? întrebæ Bert. 
Øeful meu e un foarte bun om de afaceri, dar n°are habar

de nimic cînd vine vorba despre readucerea la viaflæ a celor
morfli.

L°am fixat cu privirea. 
— Nu.
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Bert ræmase nemiøcat în fotoliu. Perspectiva pierderii
unui milion de dolari trebuie sæ fi constituit o adeværatæ
durere fizicæ, dar o ascunse cu dibæcie. Bun Negociator de
Afaceri! 

— Trebuie sæ existe totuøi o cale de a rezolva aceastæ
problemæ, declaræ el. Vocea îi era calmæ. Un zîmbet pro-
fesional îi plutea pe buze. Încæ încerca sæ facæ afaceri. Nici
acum øeful meu nu înflelegea ce se întîmpla.

— Øtifli un alt reanimator care ar putea readuce la viaflæ
un zombi atît de vechi? întrebæ Gaynor.

Bert îmi aruncæ o privire, fixæ apoi podeaua, dupæ care
se uitæ la Gaynor. Zîmbetul profesional dispæruse cu totul.
Înflelegea acum cæ vorbeam despre crimæ. Dar avea oare
vreo importanflæ?

Mæ întrebasem întotdeauna pânæ unde ar fi putut merge
Bert. Acum eram pe punctul de a afla. Faptul cæ nu øtiam
dacæ ar refuza sau nu contractul spunea multe despre øeful
meu. 

— Nu, declaræ Bert cu o voce moale. Nu. Cred cæ nu
væ pot ajuta, domnule Gaynor. 

— Domniøoaræ Blake, dacæ este vorba de bani, sînt gata
sæ mæresc oferta.

Un frison scuturæ umerii lui Bert, dar reuøi sæ°l ascundæ.
Særacul Bert! O bilæ albæ pentru el. 

— Nu sînt asasin, Gaynor, am declarat eu.
— Eu am auzit altceva, zise Tommy°cel°cu°pærul°blond.
I°am aruncat o privire. Ochii îi erau tot goi precum cei

ai unei pæpuøi. 
— Nu ucid oameni pentru bani.
— Dar ucizi vampiri pentru bani, ræspunse el.
— E o execuflie legalæ øi n°o fac pentru bani, am afirmat

eu.
Tommy clætinæ din cap øi se îndepærtæ de zid. 
— Înfleleg cæ°fli place sæ tragi vampirii în fleapæ. Øi cæ

nu eøti prea atentæ pe cine trebuie sæ ucizi pentru a ajunge
la ei.

— Informatorii mei mi°au spus cæ ai mai ucis fiinfle
umane, domniøoaræ Blake, zise Gaynor.
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