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Prefaflæ

Laurell K. Hamilton s°a næscut la 16 februarie 1963 în
Heber Springs, Arkansas, dar a crescut, dupæ pierderea
mamei într°un accident de maøinæ în 1969, în Sims, Indiana,
alæturi de bunica sa, Laura Gentry. De la aceasta a auzit
primele poveøti de groazæ despre „monøtrii“ care bîntuiau
zona muntoasæ din Arkansas, în special munflii Ozark. Dupæ
propriile-i mærturisiri, printre primele volume citite, pe cînd
avea vreo 13 ani, s°au numærat Pigeons from Hell / Porum-
beii Iadului, una dintre culegerile semnate de Robert E.
Howard, øi The Natural History of the Vampire / O istorie
naturalæ a vampirilor, o carte de popularizare, de Anthony
Masters.

Dupæ ce a obflinut diplome în literaturæ americanæ øi
biologie, a lucrat ca voluntar la un adæpost pentru animale
færæ stæpîn. A debutat cu romanul Spells of Wonder, 1989.
A urmat un volum din seria Star Trek, Nightshade, 1992.
În 1993 a început seria Anita Blake cu volumul Guilty
Pleasures, prezentat astæzi cititorilor români sub titlul
Plæceri interzise. Au urmat The Laughing Corpse, 1994,
Circus of the Damned, 1995, The Lunatic Cafe, 1996, Bloody
Bones, 1996, The Killing Dance, 1997, Burnt Offerings, 1998,
Blue Moon, 1998, Obsidian Butterfly, 2000, Narcissus in
Chains, 2001, Cerulean Sins, 2003, Incubus Dreams, 2004,
Danse Macabre, 2006, Micah, 2006. O parte din romanele
seriei au fost republicate în volume omnibus: Club
Vampyre, 1997, The Midnight Cafe, 1997, Black Moon Inn,
1998, Anita Blake, Vampire Hunter Set, 2003, Anita Blake,
Vampire Hunter Omnibus, 2005, Nightshade Tavern, 2005. 



În paralel, Hamilton a mai scris o altæ serie despre un
detectiv particular din Los Angeles, Meredith Gentry, pe
numele ei adeværat Merry Nicessus, o prinflesæ venitæ
dintr°o lume paralelæ (A Kiss of Shadows, 2000, A Caress
of Twilight, 2002, Seduced by Moonlight, 2004, A Stroke
of Midnight, 2005, Mistral’s Kiss, 2006), romanele Death
of a Darklord, 1995 (seria Ravenloft # 11), Nightseer, 1998,
culegerile de prozæ scurtæ Out of This World (cu Susan
Krinard, J. D. Robb, Maggie Shayne), 2001, Cravings (cu
Mary Janice Davidson, Eileen Wilks, Rebecca York), 2004,
Bite (cu Mary Janice Davidson, Charlaine Harris, Angela
Knight, Vickie Taylor), 2005, Strange Candy, 2006.

Anita Blake, una dintre nenumæratele serii cu vampiri
din literatura horror. De ce serii øi de ce cu vampiri? Serii
pentru cæ imaginaflia extrem de bogatæ a scriitorilor contem-
porani nu se poate limita la o singuræ nuvelæ sau un singur
roman, aøa cum fæceau odinioaræ Joseph Sheridan Le Fanu
(Carmilla, 1871), F. Marion Crawford (For the Blood Is the
Life, 1911), Edward F. Benson (The Room in the Tower,
1912), Bram Stoker (Dracula, 1897), Richard Matheson
(I Am Legend, 1954), F. Paul Wilson (The Keep, 1981),
Whitley Strieber (The Hunger, 1981) sau George R. R. Martin
(Fever Dream, 1982). Pe parcursul mai multor volume,
autorii pot dezvolta mult mai mult personajele principale
pe plan psihologic, dramatic øi afectiv, aceste personaje
parcurgînd uneori cu mare uøurinflæ întreaga istorie a
umanitæflii aøa cum face Contele de Saint Germain în seria
imaginatæ de Chelsea Quinn Yarbro (19 volume, 1978 —
2006) sau Don Sebastian de Villanueva în romanele lui Les
Daniels (5 volume, 1978 — 1991). Alte serii de menflionat
sînt: Diana Tregarde (Burning Water, 1989, Children of the
Night, 1990, Jinx High, 1991) de Mercedes Lackey, Sonja
Blue (Sunglasses after Dark, 1989, In the Blood, 1992, Paint
It Black, 1995, A Dozen Black Roses, 1996, Darkest Heart,
2000, Dead Roses for a Blue Lady, 2002) de Nancy A. Collins,
I, Vampire (I, Vampire, 1990, The Vampire Papers, 1994,
The Vampire Princess, 1995, The Vampire Virus, 1997,
Vampire Hunter, 1998, The London Vampire Panic, 2001)
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de Michael Romkey, Vampire Diaries (The Awakening, 1991,
The Struggle, 1991, The Fury, 1991, Dark Reunion, 1992)
de Lisa Jane Smith, Power of the Blood (Child of the Night,
1996, Near Death, 1994, Reborn, 1998, Bloodlover, 2000)
de Nancy Kilpatrick, Vampires (Beneath a Blood Red Moon,
1999, When Darkness Falls, 2000, Deep Midnight, 2001,
Realm of Shadows, 2002, The Awakening, 2003, Dead by
Dusk, 2005) de Shannon Drake [Heather Graham].

Interesante sînt seriile în care creaturile nopflii se con-
fruntæ fie cu un detectiv particular — Victoria Nelson (Blood
Price, 1991, Blood Trail, 1992, Blood Lines, 1992, Blood
Pact, 1993, Blood Debt, 1997, detectiva din Toronto face
echipæ cu vampirul Henry Fitzroy) de Tanya Huff — fie
cu un detectiv°vampir precum Jack Fleming în Vampire
Files (Bloodlist, 1990, Lifeblood, 1990, Bloodcircle, 1990,
Art in the Blood, 1991, Fire in the Blood, 1991, Blood on
the Water, 1992, A Chill in the Blood, 1998, The Dark Sleep,
1999, Lady Crymsyn, 2000, Cold Streets, 2003, A Song in
the Dark, 2005) de Patricia Neal Elrod, sau Peter Octavian
în Shadow Saga (Of Saints and Shadows, 1994, Angel Souls
and Devil Hearts, 1998, Of Masques and Martyrs, 1998,
Gathering Dark, 2003) de Christopher Golden.

De ce cu vampiri? Pentru cæ povestirile bazate pe „viafla
copiilor nopflii“ readuc în prim plan probleme fundamentale,
cum ar fi misterele de nepætruns ale vieflii de dincolo de
mormînt, starea corpului dupæ moarte, pasiunile stranii
ale firii omeneøti (dor, dragoste, dorinflæ pur fizicæ, dorinflæ
de putere), eterna confruntare dintre bine øi ræu. Conceptul
vampirului se bazeazæ pe douæ precepte esenfliale: credinfla
în viafla de dupæ moarte øi în puterea magicæ a sîngelui a
cærui semnificaflie misticæ dateazæ de veacuri; pierderea
sîngelui în bætælii era urmatæ automat de moarte, astfel
næscîndu°se credinfla cæ el este sinonim cu viafla. Deci, dacæ
sîngele este viaflæ, atunci absorbflia / sugerea sa poate „reda“
viafla celui mort. Pe de altæ parte, moartea, întotdeauna
învingætoare, era produsæ de un agresor vizibil (un duø-
man înarmat) sau de unul nevæzut (ceva supranatural). 
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Conform celor mai multe mitologii, tærîmul morflilor este
un loc aparte, supus propriilor legi; cei vii nu au acces, deøi
sînt inexorabil împinøi într°acolo o datæ cu trecerea anilor.
Treptat, lumea celor morfli va fi devenit cu mult superioaræ
numeric lumii celor vii, ducînd astfel la dezvoltarea unui
cult al morflilor°vii. Prin moarte, cei vii trec într°o altæ lume,
una a spiritelor mai degrabæ decît a trupului; acolo
„moartea“ devine o nouæ formæ de „viaflæ“. Douæ schimbæri
sînt absolut necesare pentru metamorfoza fantomelor lumii
spirituale într°un adeværat vampir: dobîndirea unei struc-
turi materiale øi dezvoltarea înclinafliei sexuale pe filiera
lamia — succubus (succubi øi incubi, demoni erotici feminini
øi masculini, pot fi considerafli reprezentæri timpurii ale
vampirilor). 

Vampirii spectrali ai antichitæflii capætæ înfæfliøare uma-
næ, dar ei nu mai sînt fantome, ci corpuri capabile de
miøcare, poate øi din cauzæ cæ relafliile oamenilor vii cu cei
morfli capætæ o serie de înclinaflii bizare (necrofagie, necro-
sadism, necrofilie), credinfla cæ cei morfli aøteaptæ întoar-
cerea în lumea celor vii implicînd automat existenfla unui
„corp“ nou. Aceste „spirite“ înfometate sînt persoane ale
cæror minfli, în momentul morflii fizice, sînt incapabile de
a renunfla la viafla terestræ, la „dorinfla umanæ“, fiind con-
damnate la o existenflæ eternæ pe care øi°o asiguræ extræ-
gînd „vitalitatea“ din corpurile persoanelor încæ în viaflæ,
oferindu°le în schimb nemurirea. 

În mod normal, orice muritor muøcat de un vampir
devine øi el unul; putem vorbi aici de un „transfer“ total
de sînge de la vampir la victimæ, conexiune care a dus în
ultimii ani la o paralelæ între vampirism øi SIDA, pentru
cæ atacul are loc de obicei noaptea, iar victima este de cele
mai multe ori o femeie; aspectul sexual este intensificat øi
de „zonele“ preferate de atac — în special gîtul, realizîndu°se
astfel asociaflia cu aspectul sado°sexual øi masochist al
dragostei. 

Vampirii nu se reflectæ în oglinzi øi nu aruncæ umbre,
victimele lor fiind copii, tinere fete øi flæcæi, parflial hipno-
tizafli pentru a°øi pierde propria capacitate de apærare; ei
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au o putere fizicæ mult superioaræ fiinflelor de rînd, înzestrafli
fiind cu o capacitate excepflionalæ de transmutaflie, putînd
lua, dupæ bunul plac, aspectul unui lup sau liliac, putîn-
du°se tîrî pe perefli precum øopîrlele sau transforma într°o
ceaflæ compactæ sau chiar zbura (Nikolaos în Plæceri
interzise); ei væd perfect în întuneric, dar nu pot rezista la
acfliunea razelor solare, a luminii în general (deøi lumina
lunii îi învigoreazæ). 

Mijloacele de apærare contra vampirilor — multe dintre
ele folosite øi de Anita Blake — sînt de obicei crucea, uneori
Biblia, flæruøul de lemn (de obicei de plop, arflar, frasin sau
stejar), sabia sfinflitæ, cununa de usturoi, agheasma øi apa
curgætoare — consideratæ de tradiflie apæ sacræ —, apa
særatæ a mærii. Corpul vampirului trebuie decapitat, inima
scoasæ din piept, fiartæ în ulei sau oflet, apoi tæiatæ în bucæfli.
Cea mai siguræ metodæ de distrugere a unui vampir este
însæ incinerarea — purificarea prin foc —, cenuøa fiind
împræøtiatæ în cele patru vînturi sau aruncatæ într°o apæ
curgætoare. Uneori se folosesc gloanfle de argint (Edward
foloseøte o soluflie de nitrat de argint, iar Anita gloanfle cu
înveliø de argint), deøi metoda respectivæ este recomandatæ
mai ales contra vîrcolacilor. 

Vampirii imaginafli de Hamilton pot fi comparafli cu cei
ai lui Anne Rice din The Vampire Chronicles / Cronicile
vampirilor (Interview with the Vampire / Interviu cu un
vampir, 1976, The Vampire Lestat / Vampirul Lestat, 1985,
The Queen of the Damned / Regina damnaflilor, 1988). Sînt
frumoøi, letali, au o personalitate distinctæ øi de cele mai
multe ori respectæ un anumit cod etic, aøa cum face
Jean°Claude, un adeværat vampir romantic modern. 

În ciuda faptului cæ destui oameni nu°i consideræ cîtuøi
de puflin periculoøi, aøa cum face Bert Vaughn, pentru foarte
mulfli, inclusiv pentru Anita în primele volume ale seriei,
sînt monøtri care trebuie distruøi færæ nici o remuøcare
atunci cînd scapæ de sub control. 

În afaræ de vampiri, pentru a „diversifica“ acfliunea øi
a o face mai atractivæ din punctul de vedere al cititorului,
Laurell K. Hamilton introduce, în roluri principale sau epi-

PLÆCERI INTERZISE 9



sodice, alte creaturi supranaturale precum vîrcolaci, ghouli,
zombi etc. 

Vîrcolacul / omul°lup, condamnat, de obicei nu din cauza
unei greøeli comise de el însuøi, la o continuæ metamorfozæ
— licantropie — în timpul fazelor lunii pline, este un
monstru tragic care exemplificæ dihotomia clasicæ Bine /
Ræu. Licantropia este abilitatea unei fiinfle umane de a se
transforma în lup, generic vorbind în orice animal: tigru
(în India, o parte din insulele din Asia), urs (nordul Europei),
vulpe (Japonia), leopard [în Narcissus in Chains], hienæ
[în Narcissus in Chains] øi leu (Africa), jaguar (America
de Sud), rechin (Polinezia), pisicæ (Europa, America).
Denominaflia îl are ca punct de plecare pe regele Lycaon
al Arcadiei care a fost transformat în lup de Zeus pentru
greøeala de a°i fi servit la masæ carne umanæ. Licantropia
se consideræ a fi cauzatæ de magie, voluntaræ (putere supra-
naturalæ) sau involuntaræ (blestem). Transformarea poate
fi temporaræ sau permanentæ. Vîrcolacul poate fi omul însuøi
metamorfozat, poate fi „dublul“ sæu a cærui activitate îl lasæ
pe om aparent neschimbat, sau poate fi doar un mesager
al fiinflei umane, un animal real sau un spirit familiar, ale
cærui legæturi intime cu posesorul sînt indicate de faptul
cæ orice ranæ provocatæ acestuia în forma sa animalæ se
pæstreazæ øi în forma sa umanæ (de exemplu, cicatricea în
formæ de cruce a lui Rafael, øobolanul°vîrcolac din Plæceri
interzise). În mod tradiflional, se consideræ cæ existæ mai
multe modalitæfli de transformare în vîrcolac, de obicei prin
vræjitorie în nopflile cu lunæ plinæ, sau prin muøcætura unui
alt om°lup, proceduræ evident înruditæ cu modul de pro-
liferare al vampirilor. În forma sa animalæ, vîrcolacul
seamænæ cu un lup mare, dar îøi pæstreazæ atît vocea
omeneascæ, cît øi ochii, aceøtia reflectînd sufletul chinuit
al creaturii; el poate fi identificat în forma sa umanæ prin
sprîncenele stufoase care se întîlnesc deasupra rædæcinii
nasului øi prin lungimea excepflionalæ a celui de°al treilea
deget de la fiecare mînæ. Omul°lup poate fi ucis doar cu
un glonfl de argint sau prin anumite practici magice.
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Ghoulul este, în folclorul arab, un monstru — un fel de
demon, un djin diabolic — care træieøte în locuri retrase,
de obicei în cimitire. Este un demon care îøi poate schimba
înfæfliøarea, devenind animal, de preferinflæ o hienæ, øi care
se hræneøte cu copii mici, devalizeazæ morminte øi
mænîncæ morfli. Uneori, sub forma unei femei frumoase,
atrage cælætorii în deøert pentru a°i devora. În literatura
modernæ, ghoulii sînt adesea confundafli cu alfli morfli°vii,
fiind considerafli o combinaflie între vampiri øi zombi. În
timp ce, de exemplu, în opera lui H. P. Lovecraft ghoulii
sînt o rasæ subteranæ, nocturnæ, transformafli în humanoizi
bestiali dupæ ce s°au hrænit cu fiinfle umane, în seria lui
Hamilton cimitirele sînt infestate cu ghouli din momentul
în care aceste locuri øi°au pierdut caracterul sfînt prin readu-
cerea la viaflæ a prea multor zombi sau prin practicarea unor
ritualuri voodoo; odinioaræ oameni, ei sînt acum doar o haitæ
de animale cærora le lipseøte complet orice inteligenflæ,
incapabili de a vorbi, scoflînd doar urlete øi sunete gutu-
rale; sæ remarcæm cæ uneori, de exemplu în seria lui Jim
Butcher, The Dresden Files (8 volume, 2000 — 2006), ghoulii
sînt monøtri umanoizi inteligenfli, deøi se hrænesc øi ei cu
carne umanæ. Un ghoul poate fi o fiinflæ umanæ care, dupæ
ce a bæut sîngele unui vampir, cade în puterea acestuia,
sau o fiinflæ umanæ care a supraviefluit muøcæturii unui alt
ghoul. Victima paralizeazæ în douæzeci øi patru de ore øi
pare „mort“ dupæ o sæptæmînæ. Dacæ victima nu este arsæ,
ea revine la viaflæ sub formæ de ghoul, fiind obligatæ sæ se
hræneascæ veønic cu carne umanæ. Deøi conduøi doar de
instinct øi de dorinfla de a consuma carne umanæ, ghoulii
sînt laøi øi nu atacæ — de obicei, persoane vulnerabile
precum copii, oameni rænifli sau bolnavi — decît dacæ sînt
în superioritate numericæ sau dacæ sînt controlafli de alt-
cineva (Zachary în Plæceri interzise). Nu le place lumina
zilei. Ghoulii au o faflæ scofîlcitæ, ochi galbeni bulbucafli (roøii
în Plæceri interzise), dinfli ascuflifli ca briciul, mîini cu gheare,
picioare scurte øi musculoase, o piele groasæ øi fibroasæ de
culoare gri°albastræ. Adesea sînt goi sau acoperifli de zdren-
flele ultimelor haine purtate. Imuni la durere, nu îmbætrî-
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nesc, nu sînt afectafli de frig, pot fi rænifli, dar nu mortal,
de arme de foc øi cuflite. Au puteri de regenerare remar-
cabile, sînt agili, de trei ori mai rapizi decît au fost în viafla
obiønuitæ, væd foarte bine noaptea (la fel øi vampirii) øi simt
mirosul de carne umanæ de la mare distanflæ. Pot fi distruøi
de foc, explozie puternicæ sau decapitare. Lumina zilei nu
îi omoaræ, dar le încetineøte miøcærile.

Seria imaginatæ de Laurell K. Hamilton ne prezintæ o
Americæ alternativæ, o lume similaræ cu a noastræ, dar în
care magia neagræ este ceva obiønuit, o lume în care creatu-
rile supranaturale, fie ele vampiri, vræjitoare, zombi sau
vîrcolaci (øobolani°vîrcolaci în Plæceri interzise, øerpi°vîr-
colaci în Circus of the Damned) existæ dintotdeauna øi sînt
extrem de reale, conducînd afaceri (Dave, patronul barului
La Mortul Dave) sau træind poveøti de dragoste (vampirul
Jean°Claude în întreaga serie, vîrcolacul Richard Zeeman
în The Lunatic Cafe, Obsidian Butterfly), avînd drepturi
egale cu fiinflele umane øi fiind chiar protejate prin lege. 

Anita Blake este un personaj independent, o adeværatæ
femeie a secolului al XXI°lea, disponibilæ zi øi noapte pentru
acfliune, o combinaflie de duritate, determinare, onoare,
sarcasm, cinism, inocenflæ øi pasiune. În literatura cu vam-
piri existæ destul de pufline personaje principale feminine
de asemenea calibru. „Moartea“ este meseria ei la propriu:
lucrînd pentru firma Animators Inc., readuce la viaflæ zombi,
lucrînd atît pentru o echipæ specialæ a polifliei din Saint
Louis, cît øi pentru justiflie, ucide vampiri, fiind supranumitæ
de aceøtia Cælæul („The Executioner“, acelaøi nume pe care
îl are øi Mack Bolan, eroul nenumæratelor romane de
acfliune ale lui Don Pendleton). Dar, încercînd sæ se comporte
„corect“ din punct de vedere politic, ucide morflii°vii doar
pe baza unui ordin emis de un tribunal. Scundæ ca staturæ,
destul de firavæ în ciuda antrenamentelor aproape zilnice,
Anita se bazeazæ adesea pe forfla insuflatæ de excesul brusc
de adrenalinæ cu care îi este alimentat corpul în situaflii
extreme cum ar fi, de exemplu, frica, nu întotdeauna pentru
propria ei viaflæ, ci pentru cea a prietenilor (Catherine,
Ronnie øi Phillip în Plæceri interzise). Este extrem de dîrzæ,
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incapabilæ sæ creadæ cæ ar putea da greø în vreo misiune;
folosind, ca un profesionist, arme, cuflite sau orice altceva
la îndemînæ, dæ dovadæ uneori de o violenflæ ieøitæ din comun
în acfliune, violenflæ caracteristicæ mai ales romanelor de
ræzboi. 

Deøi duræ, are øi puncte slabe, în special viafla amoroasæ,
fiind curtatæ, de°a lungul seriei, printre alflii de vampirul
Jean°Claude, stæpînul oraøului St. Louis dupæ moartea lui
Nikolaos, øi de vîrcolacul Richard Zeeman, profesor de
øtiinfle în viafla de zi cu zi. Aceasta este cauza pentru care,
pe parcursul întregii serii, dar mai evident în Bloody Bones,
Anita devine din ce în ce mai puflin siguræ de faptul cæ orice
monstru, færæ discriminare, trebuie sæ fie neapærat unul
ræu. O datæ cu trecerea timpului, diferenfla dintre Anita,
fiinflæ umanæ, øi Anita, reanimatoare, necromantæ øi perso-
naj supranatural, devine tot mai greu de sesizat.

Anita evolueazæ pe parcursul seriei, de la o persoanæ
extrem de încæpæflînatæ care nu fline seama de nimic cînd
are o sarcinæ de îndeplinit, la o persoanæ mult mai introspec-
tivæ, gata sæ°øi analizeze extrem de atent intenfliile øi
pornirile, chiar dacæ acestea implicæ propria viaflæ intimæ,
dominatæ de dorinfle interzise øi contradictorii. În general,
Anita seamænæ mult cu Kinsey Milhone, eroina romanelor
lui Sue Grafton (19 volume, 1982 — 2005), dar øi cu Garrett,
creat de Glen Cook, detectiv particular, fost veteran de
ræzboi, ale cærui aventuri se desfæøoaræ într°o lume fan-
tasticæ populatæ de elfi, vræjitori, pitici øi alte creaturi
malefice (11 volume, 1987 — 2005). Acfliunile Anitei nu
degenereazæ niciodatæ în cliøee pentru cæ ea este întot-
deauna înconjuratæ de personaje memorabile, principale
(Jean°Claude, Richard Zeeman, Edward Forrester) sau
episodice (Nikolaos în Plæceri interzise, Jason, vîrcolacul
preferat al lui Jean°Claude în Blue Moon, vampirii
Alejandro øi Mr. Oliver în Circus of the Damned, vampirul
Sabin în The Killing Dance, Marcus, conducætorul haitei
de vîrcolaci în The Lunatic Cafe øi producætor de filme porno
cu fiinfle umane øi licantropi în The Killing Dance, Larry
Kirkland, reanimatorul începætor în Circus of the Damned,
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Raina, regina vîrcolacilor în The Killing Dance, Padma,
Stæpîna Fiarelor, capabilæ sæ controleze orice vîrcolac în
Burnt Offerings, Donna Parnell, logodnica lui Edward în
Obsidian Butterfly, Chimera, creatura care se poate
transforma în tot felul de animale letale în Narcissus in
Chains). 

Laurell K. Hamilton nu se dæ în læturi sæ foloseascæ
sexul øi violenfla în romanele sale, aøa cum recunoaøte
într°un interviu acordat revistei Crescent Blues: „Vreau ca
un særut sæ fie atît de credibil, încît cititorul sæ se simtæ
înfiorat. Douæ sînt lucrurile care îmi ies bine în cærfli: sexul
øi violenfla. Dar acestea nu sînt elemente gratuite, ci ele-
mente grafice atît cît trebuie, nefiind niciodatæ folosite decît
dacæ ajutæ la reliefarea personajelor sau la dezvoltarea
intrigii. Toate personajele doresc cu pasiune pe cineva, dar
Anita nu se consideræ un obiect al dorinflei sexuale“.

Hamilton a reuøit în seria Anita Blake sæ combine
într°un tot armonios cîteva dintre cele mai reprezentative
elemente ale dark fantasy°ului, ale romanelor polifliste
americane gen „hard°boiled“ (tip de povestire în care
atmosfera de realism este datæ de un dialog laconic øi adesea
vulgar, de descrieri pline de cruzime øi de værsæri de sînge,
pe fundalul unei ambianfle sordide) øi ale povestirilor de
dragoste. Cu toate acestea, fiecare volum are caracteristici
aparte. Într°un volum predominæ mai mult misterul (Plæceri
interzise, The Laughing Corpse, The Lunatic Cafe), în altul
horror°ul ca ansamblu sau ca scene separate (Obsidian
Butterfly, scena din spital cînd Anita øi Edward se întîlnesc
pentru prima datæ cu un grup de supraviefluitori ai unui
atac), în unul erotismul (The Killing Dance), în altul chiar
scene de°a dreptul pornografice (Narcissus in Chains), iar
în altul existenfla personajelor scelerate pe care le pofli ucide,
dar de care nu scapi niciodatæ (Raina, eterna iubitæ°pe°care-
o°uræøti în The Lunatic Cafe). În ansamblu, toate aceste
elemente se îmbinæ perfect, fapt care dæ øi mai multæ
spectaculozitate acfliunii principale. Romanele sînt scrise
la persoana întîi, totul fiind „væzut“ prin ochii Anitei, acesta
fiind motivul pentru care nu aflæm decît din eventuale
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flashback°uri amænunte din viafla anterioaræ a personajelor
(de exemplu, a lui Jean°Claude înainte de sosirea în St.
Louis).

Nu putem sæ nu remarcæm stilul scriitoarei americane,
unul plin de umor øi sarcasm care contrabalanseazæ violenflæ
aproape graficæ. Frazele sînt scurte, de multe ori eliptice.
Autoarea are obiceiul, nu întotdeauna benefic, de a repeta
aceeaøi idee în fraze alæturate, folosind însæ alte cuvinte.
Puterea descriptivæ este remarcabilæ, fie cæ este vorba de
un interior, un peisaj, o fiinflæ umanæ sau o creaturæ
supranaturalæ.

În general, stilul lui Hamilton este mai apropiat de cel
al autorilor de thrillere (Nick Carter, John Gardner) sau
de romane polifliste (Mickey Spillane, Ross MacDonald,
James M. Cain) decît de cel utilizat de scriitorii horror, dar
reuøeøte sæ unifice perfect cele douæ tipuri. Spre deosebire
de un roman horror clasic, nu elementele horror contribuie
la dezvoltarea acfliunii în sine, ci doza de normalitate cu
care Hamilton trateazæ aceste elemente. Spre deosebire de
un roman poliflist, pe primul loc nu sînt nici indiciile øi nici
motivul care ar putea determina un personaj sæ acflioneze
într°un fel sau altul, ci crearea unei premise supranaturale
perfect încadrate în lumea fascinantæ a creaturilor nopflii.
Astfel, Laurell K. Hamilton creeazæ o societate modernæ,
paralelæ, în care fantasticul este real øi acceptat, personajele
sînt reale, iar deciziile umane. 

Florin Mircea Tudor
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Pentru Gary W. Hamilton, soflul meu, 
cæruia nu°i plac lucrurile înfricoøætoare, 
dar care, totuøi, a citit aceastæ carte.




