
JEST LEGENDĄ

Tchnienie nowego życia dla nieumarłej klasyki

Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy ukąsił mnie wampir. Mam wrażenie, że tym krwiopijcą
był hrabia Dracula w przebraniu węgiersko-amerykańskiego aktora Béli Lugosiego, z
charakterystyczną peleryną i wdowim szpicem, jednak jako nieruchome zdjęcie w książki, a
nie w filmie w reżyserii Toda Browninga, którego po dziś dzień nie obejrzałem.

W wiedzę o wampirach zanurzyłem się jednak dzięki dwóm książkom: A Dictionary of
Monsters and Mysterious Beasts („Słownik potworów i tajemniczych bestii”) autorstwa Carey
Miller oraz Usborne Supernatural Guide to Vampires, Werewolves & Demons
(„Nadprzyrodzony przewodnik Usborne’a po wampirach, wilkołakach i demonach”).
Pierwszą podarowała mi mama, drugą kupiłem w szkolnej księgarni, gdy miałem dziewięć
albo dziesięć lat, i obie w równym stopniu mnie przeraziły, co zafascynowały. Dostarczyły mi
czegoś, co zdawało się encyklopedyczną ilością wiedzy o nieumarłych władcach nocy. Było
tam wszystko – od tego, w jaki sposób można stać się jednym z nich, i sposobów, w jakie
można pokrzyżować ich plany, po historyczne pochodzenie podobnych wierzeń oraz zbiór
opowieści o niesławnych nieludzkich potworach, które powstały z grobu, aby karmić się
esencjami żyjących.

Draculę Brama Stokera przeczytałem dopiero na uniwersytecie, a znacznie bardziej
doceniłem wtedy, gdy przeczytałem go ponownie, aby napisać własną adaptację tej historii –
w postaci gry. O dziwo, przez długi czas opierałem się temu i dopiero mój niemiecki
wydawca w końcu przekonał mnie, abym spróbował, sugerując, żebym napisał grę
paragrafową dla bardziej dojrzałego odbiorcy.

Dlaczego się wahałem? Po prostu Draculę adaptowano już wiele razy, a ja zawsze chcę
wnieść coś nowego do klasyki, którą wprowadzam do serii gier paragrafowych ACE
Gamebooks. Dracula – Klątwa Wampira nie jest nawet pierwszą tego typu adaptacją tej
przełomowej, gotyckiej opowieści grozy. Jednak gdy poczytałem o pochodzeniu powieści
Stokera, zacząłem dostrzegać pewien sposób, w jaki mógłbym to zrobić, i od tego momentu
było już nieuniknione, że zmierzę się z historią enigmatycznego szlachcica z Transylwanii,
który wędruje na angielskie wybrzeża z zamiarem rozprzestrzenienia plagi nieumarłych.

Twórca potwora

Abraham „Bram” Stoker urodził się 8 listopada 1847 roku przy Marino Crescent 15 w
Clontarf, na północ od Dublina w Irlandii. Stoker był trzecim z siedmiorga dzieci i długo leżał
przykuty do łóżka nieznaną chorobą, dopóki w wieku siedmiu lat nie poszedł do szkoły, kiedy
to w jakiś cudowny sposób zupełnie wyzdrowiał. Stoker pisał o tamtych czasach: „Byłem
naturalnie ciągle zadumany, a wolny czas wynikający z długiej choroby dał okazję do wielu
przemyśleń, które stosownie do swojej natury okazały się w późniejszych latach bardzo
owocne”.

Dorastał wolny od innych poważnych chorób, doskonaląc się jako sportowiec w Trinity
College w Dublinie, do którego uczęszczał w latach 1864–1870. Ukończył studia licencjackie
z matematyki i w 1875 roku uzyskał tytuł magistra. Był także audytorem College Historical
Society oraz prezesem Uniwersyteckiego Towarzystwa Filozoficznego ‒ jako jedyny student
w historii Trinity College piastował oba stanowiska. Jego pierwsza publikacja w ramach tej
drugiej organizacji nosiła tytuł Sensationalism in Fiction and Society („Pogoń za sensacją w
opowieści i w społeczeństwie”).



Jako student Stoker zainteresował się teatrem, a później, pracując w irlandzkiej służbie
cywilnej, został krytykiem teatralnym „Dublin Evening Mail”. Tak się złożyło, że
współwłaścicielem czasopisma był Sheridan Le Fanu, sam piszący opowieści gotyckie. W
grudniu 1876 roku, po tym, jak Stoker pochlebnie ocenił Hamleta wystawionego przez
Henry’ego Irvinga w Theatre Royal w Dublinie, Irving zaprosił Stokera na kolację do hotelu,
w którym się wtedy zatrzymał, i obaj mężczyźni się zaprzyjaźnili.

W 1878 roku Stoker poślubił Florence Balcombe – słynną piękność, do której wcześniej
zalecał się nie kto inny, jak sam Oscar Wilde – a 31 grudnia 1879 roku urodziło się ich jedyne
dziecko, syn, którego ochrzcili imionami Irving Noel Thornley Stoker.

Rodzina przeniosła się do Londynu, tak aby Stoker mógł objąć stanowisko kierownika
Lyceum Theatre, w którym pracował Henry Irving. Mówiono, że to właśnie Irving ‒ władczy,
wymagający i hipnotyzujący ‒ był inspiracją dla postaci Draculi. Stoker z pewnością go
ubóstwiał, podobnie jak nieszczęsny Renfield czczący książkowego Hrabiego.

Dzięki współpracy z Irvingiem Stoker zaczął obracać się w wyższych sferach, spotykając
zarówno sławnego amerykańskiego artystę Jamesa Abbotta McNeilla Whistlera, jak i równie
cenionego szkockiego pisarza sir Arthura Conan Doyle’a, który okazał się jego dalekim
krewnym. W Londynie Stoker spotkał także pisarza Halla Caine’a, który stał się jednym z
jego najbliższych przyjaciół i któremu dedykowany jest Dracula.

Towarzysząc Irvingowi podczas tournée, Stoker podróżował po świecie, chociaż nigdy nie
odwiedził Europy Wschodniej. Był dwukrotnie zapraszany do Białego Domu wspólnie z
Irvingiem, znał zarówno Williama McKinleya, jak i Theodore’a Roosevelta, a podczas jednej
z wizyt spotkał Walta Whitmana, jednego z swoich literackich idoli.

Stoker zaczął pisać powieści, pracując dla Irvinga. Pierwszą książką opublikowaną w
Wielkiej Brytanii była The Snake’s Pass („Przejście węża”, 1890), której fabuła koncentruje
się wokół legendy o pokonaniu Króla Węży w Irlandii przez Świętego Patryka. Przed
napisaniem Draculi Stoker poznał Ármina Vámbéry’ego, węgiersko-żydowskiego pisarza i
podróżnika; prawdopodobnie dzieje Hrabiego krwiopijcy wyrosły ze złowrogich opowieści
Vámbéry’ego o Karpatach.

Zapisane krwią

Z biegiem lat Dracula stał się prawdziwym literackim archetypem, a opowieść o powstaniu
książki zyskała miano legendy samej w sobie. Podobno Bramowi Stokerowi pewnej nocy po
zjedzeniu kraba przyśnił się koszmar. W tej upiornej fantasmagorii trzy wampiryczne kobiety
zstępowały na swoją ofiarę, podczas gdy ich demoniczny mistrz intonował: „Ten człowiek
należy do mnie!”.

Stoker, kiedy się obudził, zanotował to znamienne zdanie na kartce. Było to marzec 1890
roku, a kiedy w roku 1897 powieść ukazała się drukiem, słowa te pojawiły się w tekście i od
tamtej pory pojawiają się w każdym wydaniu owej przełomowej gotyckiej powieści grozy.

W 1890 roku Stoker wstąpił do Biblioteki Londyńskiej (założonej w roku 1841), która po dziś
dzień jest tam, gdzie była zawsze, przy St James’s Square 14 w Londynie. Tam również
sporządził notatki z książek, takich jak The Book of Werewolves („Księga Wilkołaków”)
wielebnej Sabine Baring-Gould (1865)1, a także najróżniejszych źródeł folklorystycznych,
tworząc w ten sposób nieśmiertelny mit, który przetrwał do dziś.

1 Która to książka, co oznajmiam z przyjemnością, znajduje się także w mojej własnej kolekcji.



W tamtym czasie sięgnął także do nowocześniejszych przewodników, aby jeszcze bardziej
przekonująco opisać dziwne wschodnioeuropejskie krainy, które przemierzył Harker w
drodze do siedziby Draculi. Jednym z nich było Round About the Carpathians („Dookoła
Karpat”) autorstwa Andrew Crosse’a (1878), a innym An Account of the Principalities of
Wallachia and Moldavia („Opis księstw Wołoszczyzny i Mołdawii”) Williama Wilkinsona
(1820) – książki te znalazł w małym miasteczku portowym Whitby na północno-wschodnim
wybrzeżu Anglii. To właśnie w tej ostatniej po raz pierwszy natknął się na imię „Dracula”.

Stoker odwiedził Whitby latem 1890 roku, zatrzymując się pod numerem 6 na Royal
Crescent. Spędził tam samotnie tydzień, czekając na żonę, Florence, i w owym pisarskim
zaciszu zastanawiał się nad pomysłami na nową powieść. Za sprawą smukłych gotyckich ruin
opactwa, georgiańskich tarasów, a nawet 199 stopni prowadzących z portu do cmentarza przy
kościele Świętej Marii miasto stało się tłem wielu najbardziej pamiętnych scen powieści.

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja

Royal Crescent 6 jest teraz wynajmowany na wakacje, można więc zanocować w domu, w
którym Stoker napisał przynajmniej część swojego nieumarłego arcydzieła. Pokój,
usytuowany na pierwszym piętrze imponującego osiemnastowiecznego, georgiańskiego
domu, znajduje się blisko wszystkich typowych atrakcji turystycznych i tylko 100 jardów od
windy klifowej, którą jedzie się w dół, do trzymilowego odcinka piaszczystej plaży Blue Flag.

Inne miejsca, które mogły zainspirować Stokera podczas pisania powieści, to zamek Slains w
Aberdeenshire i krypty kościoła Świętego Michała w Dublinie.

Uważa się, że Piccadilly 138 to londyńska kamienica Draculi, zidentyfikowana jako taka
przez kilka osób – w tym podobno przez Bernarda Daviesa, współzałożyciela The Dracula
Society – na podstawie informacji i detali architektonicznych podanych w książce.

Nie istnieje jednak dwór Carfax w Purfleet, w Essex.

Natura bestii

Notatki sporządzone przez Stokera podczas badania tematu i pisania powieści (datowane na
lata 1890–1896) nadal są przechowywane w Muzeum i Bibliotece Rosenbacha w Filadelfii.
Widać po nich, że autor pierwotnie zamierzał podzielić książkę na cztery części.

Na kartce z dnia 14 marca 1890 roku znajduje się szkic Stokera do Księgi I, zatytułowany
„Styria”2 – choć słowo „Styria” zostało później przekreślone i zastąpione słowami: „Z
Transylwanii do Londynu”. Potem następuje ponumerowana lista rzeczy, które autor planował
włączyć do pierwszej części powieści. Należą do nich „dokumenty prawne”, „Monachium”,
„wilki”, przybycie do zamku, „samotność” i „Pocałunek”, a także nawiązanie do „starej
kaplicy” i „przewożenia ziemi”.

Wśród notatek do czwartego rozdziału Księgi I znajdują się słowa, które Stoker usłyszał w
swoim śnie wywołanym przez kraba z garnirunkiem: „Ten człowiek należy do mnie”.

Na innych kartach wymienione są cechy bestii, zebrane przez Stokera z różnych wampirzych
źródeł:

● Żadnego lustra w domu Hrabiego – nigdy nie widać jego odbicia. Nie ma cienia?
● Światła ułożone tak, aby nie rzucały cieni.
● Nigdy nie je ani nie pije.

2 Co ciekawe, Styria stanowiła miejsce akcji gotyckiej noweli Carmilla Sheridana Le Fanu.



● Przenoszony lub przeprowadzany przez próg.
● Ogromna siła.
● Widzenie w ciemności.
● Moc zmniejszania się lub powiększania.
● Wpływ na szczury.
● Malarze nie mogą go namalować – zawsze wizerunek jest podobny do kogo innego.
● Niewrażliwość na muzykę.
● Absolutna pogarda dla śmierci i umarłych.
● Moc tworzenia złych myśli lub wypędzania dobrych myśli u ludzi przebywających w

pobliżu.
● Nie można zrobić zdjęcia – wychodzi jako czarna plama albo kościotrup.

Początkowo złoczyńcę określano mianem „Hrabiego Wampyra”, ale słowo „Wampyr”
przekreślono i zastąpiono imieniem „Dracula”, podczas gdy w lewym górnym rogu jednej ze
stron pojawia się podkreślony „Hrabia Dracula”.

Dracula został ostatecznie opublikowany 26 maja 1897 roku nakładem Archibald Constable
and Company. Książka miała żółtą okładkę w stylu fin de siècle, po której wiktoriańscy
czytelnicy natychmiast rozpoznali coś diabolicznego i ekscentrycznego. Żółty był kolorem
używanym w tamtych czasach na obwolutach powieści francuskich, a dając Draculi okładkę
w tym samym odcieniu, wydawca celowo przypisał jej cechy kojarzone z czymś raczej
eksperymentalnym.

Nieumarły

Oryginalny, 541-stronicowy maszynopis Draculi uważano za zaginiony, dopóki na początku
lat 80. XX wieku nie odnaleziono go w stodole w północno-zachodniej Pensylwanii. Składał
się z wielu stron zapisanych na maszynie i opatrzonych licznymi poprawkami, a na stronie
tytułowej odręcznie zapisano: „Nieumarły”3. Na dole umieszczono nazwisko autora, Brama
Stokera. Manuskrypt, zawierający 150 stron, które redaktor wyciął przed publikacją, został
zakupiony przez współzałożyciela Microsoftu Paula Allena za nieujawnioną kwotę.

Śmierć na scenie

Osiem dni przed opublikowaniem Draculi wystawiono w londyńskim Lyceum Theatre sztukę
Dracula albo Nieumarły. Napisałem „wystawiono”, ale tak naprawdę tylko ją odczytano,
siłami zespołu sir Henry’ego Irvinga, jednak bez samego sir Henry’ego.

Scenariusz został sklecony przez Stokera na podstawie próbnych wydruków powieści –
wyłącznie po to, aby zabezpieczył prawa do adaptacji własnego dzieła. „Występ” trwał
niekończące się cztery godziny, a zapytany, co o tym myśli, Irving miażdżąco zrecenzował
sztukę jednym słowem: „Straszne!”.

Jednak w 1924 roku irlandzki aktor, dramaturg i reżyser Hamilton Deane wyprodukował
nową, znacznie lepiej przyjętą sceniczną adaptację książki – i to właśnie temu zawdzięczamy
popularną dziś percepcję Draculi.

Nie mogąc znaleźć scenarzysty do tego projektu, Deane sam napisał Draculę: sztukę
wampiryczną w trzech aktach w trakcie czterech tygodni bezczynności spowodowanych

3 Użyłem tego słowa jako tytułu krótkiego opowiadania dla wspierających na Kickstarterze Draculę – Klątwę
Wampira.



silnym przeziębieniem. Następnie skontaktował się z wdową po Stokerze, Florence, i
wynegocjował umowę dotyczącą adaptacji scenicznej.

Deane przekształcił Hrabiego Draculę w postać bardziej wytworną i akceptowalną pod
względem teatralnym, która w wiarygodny sposób dopasowałaby się do londyńskiej
społeczności. Jego pomysłem było, aby Hrabia nosił smoking i stojący kołnierz oraz zwiewną
pelerynę, która ukrywała Draculę, gdy ulatniał się przez klapę w podłodze sceny, co sprawiało
wrażenie, że rozpływa się w powietrzu. Deane zatrudnił także pielęgniarkę, gotową podać
sole trzeźwiące na wypadek, gdyby ktoś zemdlał podczas spektaklu.

Wampir

Zapadnię w podłodze sceny nazywa się „zapadnią wampira” właśnie dlatego, że ta innowacja
techniczna powstała na potrzeby przedstawienia Wampir z 1820 roku – sztuki opartej na
powieści Johna Polidoriego pod tym samym tytułem (1819).

Sam Wampir został zainspirowany historią wymyśloną przez Lorda Byrona w Villa Diodati
nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii w ramach konkursu na opowieść, który odbył się w
1816 roku – „roku bez lata”. Pogoda była wtedy zbyt zimna i ponura, aby cieszyć się
wakacjami na świeżym powietrzu4, zatem grupa przyjaciół przesiedziała pod dachem do
świtu. Towarzystwo, zebrane przy kominku, zaczęło się bawić czytaniem niemieckich historii
o duchach przetłumaczonych na francuski z książki Fantasmagoriana. Byron następnie
zaproponował, aby „każdy napisał historię o duchach”.

Ten właśnie konkurs zainspirował osiemnastoletnią wówczas Mary Shelley do napisania
powieści Frankenstein albo współczesny Prometeusz (1818). Podczas gdy Frankensteina
obecnie uważa się za pierwsze prawdziwe dzieło science fiction, Wampira często podaje się
jako protoplastę romantycznej, wampirycznej fantastyki.

Dzieci nocy. Cóż za muzyka!

Na potrzeby amerykańskiego debiutu sztuka została przepisana w 1927 roku przez
amerykańskiego dramatopisarza Johna L. Balderstona. Zapewniła wtedy szczególny rodzaj
nieśmiertelności nieznanemu wówczas węgierskiemu aktorowi, który wcielił się w rolę
Draculi. Spektakl przez rok grano na Broadwayu, po czym ruszono z nim na dwuletnie
tournée, bijąc wszystkie rekordy, jakie kiedykolwiek ustanowiło w Stanach Zjednoczonych
podobne wydarzenie.

To właśnie na adaptacji Deane’a/Balderstona oparto klasyczny film Toda Browninga Dracula
(1931). Aktorowi, który zagrał Draculę na amerykańskich scenach, udało się przekonać
producentów filmu, by obsadzili go w roli wampira także w wersji celuloidowej, po części
dlatego, że chciał bardzo małą gażę5.

Jak nazywał się ten aktor? Béla Lugosi.

Świt żywych trupów

Rok 1897 był rokiem nieumarłych. Nie tylko ukazał się wtedy Dracula, ale także po raz
pierwszy wystawiono na widok publiczny kontrowersyjny obraz Philipa Burne’a-Jonesa The
Vampire („Wampirzyca”). Dzieło przedstawia drapieżną kobietę pochylającą się nad leżącym

5 A przynajmniej małą jak na standardy Hollywood.

4 Na świecie zapanowała wtedy długa, wulkaniczna zima wywołaną erupcją wulkanu Mount Tambora w 1815 r.



na wznak mężczyzną i właśnie ono zainspirowało Rudyarda Kiplinga do napisania wiersza na
podobny temat, również zatytułowanego Wampirzyca.

Co więcej, w 1897 roku pisarka i spirytystka Florence Marryat opublikowała powieść Blood
of the Vampire („Krew wampira”). Główną bohaterką jest Harriet Brandt, córka szalonego
naukowca i Mulatki, kapłanki voodoo, wysysająca energię życiową z każdego, z kim się
zetknie.

Amerykański horror

Stoker początkowo próbował sprzedać Draculę jako prawdziwą historię, a wśród jego
artykułów – z których wiele przechowywanych jest w Trinity College – znajduje się wycinek
z gazety „New York World” z 1896 roku opatrzony nagłówkiem New England Vampire Scare
(„Wampiryczna panika w Nowej Anglii”).

Dwieście lat po procesach czarownic w Salem farmerzy z tamtego regionu byli przekonani, że
ich krewni wychodzą z grobów, aby karmić się żywymi. W 1854 roku w Jewett City w
Connecticut mieszkańcy miasta ekshumowali kilka ciał osób podejrzanych o wampiryzm.

Kwintesencją amerykańskiego horroru o wampirach jest historia dziewiętnastoletniej Mercy
Leny Brown, mieszkanki Exeter na Rhode Island. W 1892 roku, w którym zmarła, populacja
Exeter spadła do 961 osób z całkiem wysokiej, liczącej ponad 2500 mieszkańców w 1820
roku. Wiele farm zostały porzuconych, sporo z nich później przejęły i spaliły władze.
Miejscowa społeczność zajmowała się głównie rolnictwem i produkowała na własne
potrzeby, uprawiając niemal jałową glebę. Niektóre części Exeter stały się istnym miastem
duchów.

Plaga gruźlicy – albo „suchot” – rozprzestrzeniła się w Nowej Anglii w latach 30. XVIII
wieku, a w wieku XIX ta choroba stanowiła główną przyczynę zgonów na północnym
wschodzie USA. Powodowała okropną śmierć – ofiara gruźlicy często cierpiała całymi
latami, a jej ciało, zanim wreszcie nadszedł koniec, wyraźnie usychało. Jak to ujął jeden z
osiemnastowiecznych komentatorów: „Wychudzona postać napawa przerażeniem, czoło
pokrywają krople potu; policzki wymalowane są sinym szkarłatem, oczy zapadnięte […]
oddech cuchnący, szybki i mozolny”. Podobno objawy „postępowały w taki sposób, że
zdawało się, że coś wysysa życie i krew z człowieka”.

Rodzina Brownów, mieszkająca na wschodnim krańcu Exeter, zaczęła zapadać na suchoty w
grudniu 1882 roku. Matka Leny, Mary Eliza, była pierwsza, rok później zmarła siostra Leny,
Mary Olive, dwudziestoletnia krawcowa. W przeciągu kilku lat zachorował również brat
Leny, Edwin, który wyjechał do Colorado Springs z nadzieją, że tamtejszy klimat poprawi mu
zdrowie.

Sama Lena zachorowała dopiero dziesięć lat po pogrzebach matki i siostry. Jej gruźlicę
określano mianem „galopującej”, co oznaczało, że kobieta mogła być już wcześniej zarażona,
ale przez lata nie miała objawów, zaś po ich pojawieniu się zaczęła prędko usychać. Nekrolog
Leny ze stycznia 1892 roku był znacznie bardziej zwięzły niż w przypadku jej siostry. „Panna
Lena Brown, chorująca na suchoty, zmarła w niedzielę rano”.

Gdy Lena leżała już na łożu śmierci, stan jej brata, po krótkiej remisji, zaczął się pogarszać.
Według jednej z relacji Edwin powrócił do Exeter z kurortu w Kolorado „w stanie
agonalnym”. Niektórzy z sąsiadów Browna, lękając się o własne zdrowie, zwrócili się do ojca
Leny, George’a Browna, i przedstawili mu inne podejście do ostatnich tragedii. Zasugerowali,



że może na jego rodzinie żeruje jakaś niewidzialna diabelska siła i że jedna z trzech pań
Brown wcale nie jest martwa, tylko potajemnie ucztuje na żywej tkance i krwi Edwina. Jeżeli
jej zwłoki zostaną odkryte i zniszczone, to Edwin z pewnością wyzdrowieje.

Rankiem 17 marca 1892 roku grupa mężczyzn wydobyła ciała, czemu przyglądali się lekarz
rodzinny i korespondent „Providence Journal”. Sprawdzono, czy w sercach trupów nie ma
świeżej krwi. Po prawie dekadzie z siostry i matki Leny zostały tylko kości, ale Lena „była w
dość dobrym stanie”, jak napisał później korespondent. „Usunięto serce i wątrobę, a podczas
rozcinania serca znaleziono skrzepłą i rozłożoną krew”. Należy pamiętać, że dziewczyna nie
żyła zaledwie od kilku miesięcy, a trwała właśnie zima.

Mimo że lekarz zauważył, iż po płucach Leny „widać rozsianie zarazków gruźlicy”, farmerzy
spalili jej serce i wątrobę na pobliskiej skale, a potem nakarmili Edwina prochami. Zmarł
niecałe dwa miesiące później.

Wieści o ekshumacji Leny Brown rozeszły się szeroko. Kiedy artykuł reportera, który był
świadkiem całej przykrej sprawy związanej z otwarciem grobu Leny, ukazał się w
„Providence Journal”, znany antropolog, George Stetson, udał się na Rhode Island, aby
zbadać „barbarzyński przesąd”, który zdawał się powszechnie występować w całym rejonie.

Relację Stetsona o wampirach z Nowej Anglii opublikowano w szacownym czasopiśmie
„American Anthropologist” i wkrótce nawet zagraniczna prasa starała się jakoś wyjaśnić
tamto zdarzenie. Może przyczynę szaleństwa w Nowej Anglii stanowiła „neurotyczna”
powieść współczesna, a może sprytni miejscowi farmerzy po prostu zażartowali sobie
kosztem Stetsona. Publicysta „London Post” oświadczył, że jakiekolwiek siły stały za
„jankeskim wampirem”, był to problem amerykański, a na pewno nie wytwór brytyjskiej
tradycji ludowej. W „Boston Daily Globe” inny komentator posunął się nawet do sugestii, że
„być może, w pewnej mierze wyjaśniają niektóre z tych cech częste małżeństwa mieszane
zawierane w tych dystryktach położonych na głębokiej prowincji”.

Jednak to wycinek z artykułu w „New York World” z 1896 roku znalazł się papierach Brama
Stokera, którego zespół teatralny w tym samym roku akurat odbywał tournée po Stanach
Zjednoczonych. Niektóry badacze uważają, że minęło za mało czasu, aby te prasowe
doniesienia wpłynęły na Draculę, z kolei inni dostrzegają Lenę w postaci Lucy – już samo jej
imię to kuszący amalgamat imion „Lena” i „Mercy” – przemienionej w wampirzycę
nastolatki o suchotniczym wyglądzie, ekshumowanej w jednej z najbardziej pamiętnych scen
powieści. Ekshumacji w Draculi przewodniczy lekarz, tak jak lekarz nadzorował odkopanie
Leny.

Ostrzeżenie zza grobu

Zanim przejdę dalej, muszę zaznaczyć, że jeżeli nie przeczytałeś jeszcze zawartej w tej
książce przygody, czekać cię może wiele spoilerów psujących radość z całej historii!

Ciągle tutaj? W porządku, ostrzegałem cię…

Więzy krwi

Dracula – Klątwa Wampira znacznie się różni od wcześniejszych gier ACE – z kilku
powodów. Po pierwsze jest to prawdopodobnie przygoda, która najdokładniej podąża za
fabułą materiału źródłowego. Po drugie, chociaż można zagrać różnymi postaciami z książki,
można także zmieniać postać w trakcie zabawy. I wreszcie jest to najdłuższa gra paragrafowa,
jaką kiedykolwiek napisałem – prawie 170 000 słów ujętych w 1000 paragrafów.



Co moim zdaniem mogłem wnieść do tej historii takiego, czego nie wnieśli już inni? Pod
pewnymi względami chodziło raczej o zabranie Draculi z powrotem do źródeł i cofnięcie
zmian dokonanych przez innych ludzi. Dzisiaj, kiedy myśli się o tytułowym Hrabim,
najprawdopodobniej widzi się przystojnego, niezrozumianego romantycznego bohatera,
skazanego na mroczną egzystencję za sprawą tragicznej miłości sprzed lat i motywowanego
pożądaniem – żeby nie powiedzieć: miłością – względem Miny Murray.

Jeżeli jednak powróci się do powieści Stokera, Dracula okazuje się potworem, który przetrwał
wieki, żerując na słabszych od siebie; jest czarnoksiężnikiem o czarnym sercu, który może
przewodzić pomniejszym stworzeniom i ma nawet żywioły na swoje rozkazy. Jest
drapieżnikiem doskonałym, a nie wzbudzającym pożądanie niedoszłym kochankiem. W
książce jedynym powodem tego, że atakuje Minę, jest – oprócz oczywistej chęci zdobycia
pożywienia – złośliwe pragnienie ukarania ludzi, którzy chcieliby go zniszczyć. Z kolei Mina
wcale nie zakochuje się w Draculi. Nieumarły Hrabia raczej ją odpycha, a kiedy ją odwiedza,
to przeraża gwałtownością. Mina czyni wszystko, co w jej mocy, aby pomóc mężowi oraz
jego przyjaciołom w wypełnieniu ich misji i zabiciu potwora.

Chciałem także uczynić Jonathana Harkera postacią bohaterską, jaką – jak sądzę – jest w
powieści Stokera. Zbyt często w filmowych adaptacjach odsuwano tego prawnika z West
Country gdzieś na bok i sprawiał wrażenie słabego zarówno na umyśle, jak i na ciele. Z
drugiej strony prawda jest przecież taka, że Harker więziony na Zamku Draculi przechodzi
przez piekło – jego gospodarz powoli łamie w nim ducha, nie wspominając o dosłownych
okropnościach, jakie spotyka Jonathan w kobiecym skrzydle twierdzy. Mimo to jest w stanie
wspiąć się po zewnętrznej ścianie zamku, aby spenetrować komnaty Draculi, i prawie kładzie
kres wampirowi, kiedy ten śpi w trumnie. Chociaż nie udaje mu się wtedy zakończyć sprawy,
to potrafi uciec Dziwnym Siostrom, czyniącym go swoją nocną zabawką, przez co zagrażają
zarówno jego fizycznej egzystencji, jak i jego duszy. Sądzę, że spokojnie można zrozumieć
załamanie nerwowe po przejściu czegoś takiego. Niemniej Harker dochodzi w końcu do
siebie i to właśnie on znajduje w sobie tyle siły woli, aby zaatakować Draculę nożem w
legowisku wampirów na londyńskim Piccadilly, gdy pozostałych Łowców Wampirów
powstrzymują szok i strach.

Oczywiście problem z adaptacją Draculi jako zwykłej gry paragrafowej dla pojedynczego
gracza polega na tym, że historia opowiadana jest z różnych punktów widzenia, poprzez
wpisy w pamiętniku, listy, telegramy, artykuły prasowe i tym podobne. Żaden z bohaterów
opowieści nie doświadcza wszystkiego, co dzieje się w książce. W rzeczywistości trzej
główni bohaterowie – Jonathan Harker, Mina Murray i doktor John Seward – mają odrębne
fabuły, które właściwie nie zbiegają się aż do prawie dwóch trzecich książki. Z drugiej strony
to nawet pasowało do serii gier paragrafowych ACE.

Niektóre przygody – takie jak Beowulf Beastslayer („Beowulf Zabójca Bestii”) ’TWAS – The
Krampus Night Before Christmas („ONGIŚ – Krampusowa Wigilia”) oraz mający wkrótce
wyjść drukiem Ronin 47 – pozwalają grać cały czas tylko jedną postacią, z kolei inne – Zły
Czarnoksiężnik z Oz albo Neverland – Here Be Monsters! – umożliwiają zagranie jedną z
kilku różnych postaci. To samo dotyczy Draculi – Klątwy Wampira, ale tym, co wyróżnia tę
grę, jest fakt, że czytelnik może zmieniać postacie w trakcie jednej rozgrywki. Ponadto dzięki
dodaniu samego Hrabiego jako grywalnej postaci czytelnik może z pierwszej ręki
doświadczyć każdego ważniejszego zdarzenia z opowieści Stokera.



Napisałem już kiedyś grę, w której można było wcielić się w wampira6, jednak zmierzenie się
z historią dziadka wszystkich wampirów okazało się wyjątkowym wyzwaniem. Po pierwsze
zaczyna on przygodę jako zwykły śmiertelnik, a kończy jako potężny nieumarły władca, a po
drugie jego historia rozwija się przez 435 lat.

Nie jestem pierwszym, który to zrobił, ale chciałem również przywrócić oryginalny początek
i zakończenie powieści. Gość Draculi to opowiadanie opublikowane w 1914 roku, dwa lata
po śmierci Brama Stokera. Narratorem jest młody Anglik, niewymieniony z imienia, który
opowiada, co się z nim stało podczas wizyty w Monachium, w drodze do Transylwanii.
Pierwotnie miał to być pierwszy rozdział Draculi, ale został usunięty przed publikacją,
ponieważ wydawca uznał, że jest zbyteczny dla historii. Ja jednak tego nie robię, po części
dlatego, że fragment ten zapoznaje czytelnika z cudownie tajemniczą hrabiną Dolingen z
Gratz, o której napisałem więcej w mojej adaptacji osobistej historii Draculi.

Podobnie oryginalne zakończenie książki jest znacznie bardziej dramatyczne, zbliżone raczej
do tego, czego można się spodziewać po kulminacji współczesnych filmów o potworach.
Zamek niszczy ogromna eksplozja i trzęsienie ziemi. Jak mógłbym tego nie uwzględnić w
mojej własnej wersji?

A teraz – inaczej niż w oryginale. Dracula to dzieło mistrzowskie, prawdziwie przełomowa
powieść, ale nie jest pozbawiona wad. Wiele z nich objawia się w formie nielogiczności – na
przykład znajomości języka angielskiego przez profesora Van Helsinga – podczas gdy inne
dotyczą tempa akcji, szczególnie w odniesieniu do Sewarda oraz podejmowanych przez Van
Helsinga prób odkrycia przyczyn pogarszającego się stanu Lucy Westenry. Innym problemem
związanym z książką jest to, że motywacje Draculi pozostają niejasne. Chociaż Van Helsing
sugeruje, że Hrabia dąży do zbudowania sobie nowego imperium, tak jak zrobił to w swoim
życiu jako istoty z ciała, krwi i kości, pomysł nie zostaje później rozwinięty. W grze
poszedłem znacznie dalej, częściowo pod wpływem powieści Anno Dracula Kima Newmana
(1992). W mojej wersji Dracula wyraźnie jest megalomanem, który planuje przejąć Imperium
Brytyjskie, a może i cały świat, zaś w pięćdziesięciu pudłach ziemi, które przetransportował
ze swojej ojczyzny do Anglii, kryje się inwazyjna armia żywych trupów7.

Częścią historii, przemilczaną bardziej niż cokolwiek innego w adaptacjach, jest pogoń
Łowców Wampirów za Draculą do jego nawiedzonego przez nietoperze domostwa w
Transylwanii. W powieści przypomina to raczej przewodnik instruujący, jak podróżować po
Europie, w tym jak radzić sobie z lokalnymi dygnitarzami i zdobywać wszystkie niezbędne
pozwolenia. Nie jest to szczególnie ekscytująca przygoda, mimo że Drużyna Światła – jak
czasami krytycy literaccy nazywają Łowców Wampirów – odkrywa zmarłych
pozostawionych za sobą przez Draculę, co szczególnie odnosi się do losów niejakiego Petrofa
Skinsky’ego, który pomógł Hrabiemu przemycić z Anglii jedyną ocalałą skrzynię ziemi.
Biorąc te wskazówki z historii Stokera, zbudowałem coś, co – jak mam nadzieję – stanowi
znacznie bardziej ekscytującą sekwencję pościgową, wiodącą czytelnika w zapierającym dech
w piersiach tempie do nieuniknionej kulminacji pod bramami Zamku Draculi.

Rodowód

7 Wpadłem na ten pomysł na długo przed obejrzeniem wersji Draculi Marka Gatissa i Stevena Moffata z 2020
roku.

6 Tak naprawdę to jedną z trzech; dzisiaj niezwykle trudno zdobyć egzemplarz Shadows Over Sylvania („Cieni
nad Sylwanią”) – przygody z serii Path to Victory wydanej przez Black Library dla Games Workshop.



Dracula wywierał wpływ na niezliczonych twórców już od chwili publikacji w 1897 roku, a
na samego Brama Stokera wpłynęły z kolei inne, wcześniejsze historie o wampirach. Pisząc
Draculę – Klątwę Wampira, mogłem oddać hołd tym opowieściom. Jedne inspiracje widać
bardziej wyraźnie, inne mniej, a są nimi: bohater groszowych powieści grozy, Wampir Varney
(1847), stworzony przez Jamesa Malcolma Rymera, gotycka nowela Carmilla (1872)
Sheridana Le Fanu, współczesny amerykański horror Stephena Kinga Miasteczko Salem
(1975) oraz wspomniana już postmodernistyczna powieść z gatunku historii alternatywnej
Anno Dracula (1992) autorstwa Kima Newmana.

Są także filmy. Niemy ekspresjonistyczny niemiecki horror F.W. Murnaua Nosferatu.
Symfonia grozy (1922), Blood of the Vampire („Krew dla wampira”) Henry’ego Cassa (1958),
Count Yorga, Vampire („Hrabia Yorga, wampir”) Boba Kelljana (1970), Dracula w reżyserii
Alana Gibsona (1972), pozostające pod wpływem kultury telewizji kablowej dzieło Toma
Hollanda Postrach nocy (1985), nagrodzony Oscarem film Francisa Forda Coppoli Dracula
(1992), nakręcony w jego starym stylu, a także mroczne origin story w poetyce fantasy, czyli
Dracula – historia nieznana Gary’ego Shore’a. A to tylko same wampiry8.

Zrodzony z krwi

Podobnie jak w przypadku filmu Dracula (1992) cofnąłem osobistą historię Draculi do
samego początku i do piętnastowiecznych wojen toczonych przez księcia Vlada Tepesa III
przeciwko Mehmedowi II zwanemu Mehmedem Zdobywcą. Zawsze fascynowała mnie
postać historyczna, która dała światu imię Draculi. Piętnuje się go jako krwiożerczego
psychopatę, który bez namysłu nabijał na pal setki własnych poddanych (w tym dzieci!) lub
kazał przybić turbany do głów tureckich wysłanników z Imperium Osmańskiego za to, że
odmówili ich zdjęcia w jego obecności, chociaż zrobili to ze względów religijnych. A
równocześnie czci się go w Rumunii jako bohatera narodowego, bo bez wątpienia zachował
niezależność i chrześcijaństwo swoich ziem9.

Jedną z zabawnych rzeczy dla mnie jako autora było zestawienie historycznego wojewody
Wołoszczyzny z nieumarłym Hrabią Draculą i ustalenie, co musiało się wydarzyć, aby jeden
stał się drugim. Co więcej, wspaniale było eksplorować wydarzenia z powieści z punktu
widzenia jej tytułowego, potwornego antagonisty.

Chociaż chciałem pozostać wierny oryginałowi Stokera, postanowiłem zachować pewne
elementy mitu, które zostały dodane później, głównie za sprawą licznych adaptacji
filmowych. Książkowy Dracula jest opisany jako posiadacz dziwnie wydłużonych,
szpiczastych siekaczy, ale zdecydowałem się, aby jego wampirzymi zębami były kły, tak jak
w prawie każdym filmie o wampirach nakręconym po Nosferatu Murnaua.

Innym aspektem zapożyczonym z filmów jest historia Renfielda. W oryginalnej powieści
szalonego Renfielda z Draculą nie łączy nic oczywistego poza obłędem, jak gdyby to właśnie
jego stan psychiczny uczynił go podatnym na wpływ wampira. Ale w takim razie, dlaczego
inni pacjenci domu wariatów w Carfax nie reagują w taki sam sposób? Nie jest też
wyjaśnione, jak Renfield trafił do przytułku dla obłąkanych.

Jednak niektóre adaptacje, w szczególności Dracula (1992), nawiązują do faktu, że Renfield
był prawnikiem zatrudnionym w tej samej kancelarii, co Jonathan Harker. To miało dla mnie

9 Podobno nawet kawalerowie maltańscy śpiewali Te Deum w intencji Vlada i proklamowali go „Czempionem
Chrystusa”.

8 Inne filmowe źródła inspiracji to Morderstwo w Orient Expressie, Wilkołak oraz Frankenstein.



sens, ponieważ dostarczyło ważnego argumentu dla psychicznej więzi nieszczęśnika z jego
panem, a także wyjaśniało, dlaczego inni więźniowie szpitala Carfax nie podlegają wpływowi
wampira w taki sam sposób. Jednak kolejnym problemem, który musiałem przezwyciężyć,
było wymyślenie, jak Renfield – skoro oszalał za sprawą przeżyć ze swojego pobytu w
Transylwanii – powrócił do Anglii, a następnie trafił do prymitywnego szpitala
psychiatrycznego doktora Sewarda?

Szukanie rozwiązania tej zagadki pozwoliło mi rozwinąć relację Draculi z Renfieldem, a
ostateczna odpowiedź pojawiła się w trakcie niezwykłej wędrówki Draculi przez przygodę.

Osobiście uważam, że pięćdziesięciodziewięcioletni pan R.M. Renfield stanowi jedną
największych kreacji Stokera, i zdaje się, że współczesna medycyna także się z tym zgadza.
Charakter zoofagicznego maniaka wpłynął na badania nad rzeczywistymi zachowaniami
pacjentów psychiatrycznych cierpiących na obsesję picia krwi. W 1992 roku psycholog
Richard Noll ukuł termin „zespół Renfielda” jako opis klinicznego wampiryzmu10.

Objawy, które można zaobserwować u osoby cierpiącej na zespół Renfielda, zgadzają się z
patologicznymi zachowaniami bohatera powieści i składają z kilku etapów. Początkowo
pacjent przejawia zoofagię w postaci przymusu jedzenia owadów lub żywych zwierząt albo
picia ich krwi. Kiedy jego stan się pogarsza, zachowanie staje się coraz bardziej dewiacyjne,
co kończy się przymusem picia krwi innej osoby w akcie określanym jako Prawdziwy
Wampiryzm. Taki stan prowadzi do szkodzenia drugiej osobie w celu spożycia jej płynów
ustrojowych, czyli do takiego samego zachowania, jakie objawiło się w powieści u Renfielda.

Mając to wszystko na uwadze, uważam, że nieszczęsny Renfield jest o wiele bardziej
niepokojącą i przerażającą postacią niż nieumarły Dracula. Być może właśnie jego
człowieczeństwo czyni go tak poruszającym.

Kolejną rzeczą, którą uwielbiam w historii Stokera, jest fatalna podróż „Demeter” – wampir
chroniący się przed śmiercią głodową w trakcie podróży poprzez żerowanie na załodze statku,
który transportuje go do Anglii, i w końcu lądujący na brzegu jako potworny pies, aby
schronić się w grobie samobójcy. Jeżeli to nie pokazuje idealnie, jak potworny i nieludzki jest
Hrabia Dracula, to sam już nie wiem, co mogłoby być bardziej wyraziste.

Porzuciłem jednak inne znane elementy kinowego wpływu na mit, wracając do pierwotnych
intencji Brama Stokera. Wampirzyce, które mieszkają na Zamku Draculi, nie są więc jego
„narzeczonymi”, chociaż w oryginale sugeruje się, że kiedyś wszystkie mogły być jego
kochankami. Hrabia jest w stanie poruszać się w ciągu dnia, nie ryzykując spalenia na
skwarkę przez promienie słoneczne. W opowieści nie ma też opactwa Carfax, a jedynie
rozpadający się dwór Carfax z opuszczoną kaplicą.

Kolejna zmiana, którą postanowiłem wprowadzić, dotyczyła sposobu, w jaki bohaterowie
zwracają się do Van Helsinga. W książce jest zarówno doktorem, jak i profesorem, określany
obydwoma tytułami. Jednak miałem już doktora Johna Sewarda jako jedną z postaci
dostępnych dla gracza, chciałem zatem wyraźnie odróżnić go od ekscentrycznego
nauczyciela. Dlatego w mojej wersji Van Helsing zawsze jest nazywany profesorem.

Inną godną uwagi zmianą, którą wprowadziłem, jest tożsamość tajemniczego stangreta, który
odbiera Harkera z trasy Bystrzyca-Bukowina u wjazdu na przełęcz Borgo i wiezie na Zamek
Draculi. W oryginale Stokera jest wyraźna sugestia, że woźnica to sam Dracula, podjąłem

10 Chociaż pierwotnie było to określenie żartobliwe.



jednak świadomą decyzję, aby uczynić go inną osobą, dlatego stangret stał się mistrzem
cygańskich sług Draculi. Dzięki temu na końcu książki mogłem zaaranżować dosyć
satysfakcjonujące spotkanie.

Z kolei Dziwne Siostry uczyniłem zmiennokształtnymi. Jeżeli Dracula potrafił zmienić się w
psa, nietoperza, a nawet mgłę, to dlaczego kobiety, które przeistoczył, nie mogłyby mieć
podobnych zdolności?

Skoro jesteśmy przy temacie mieszkańców zamku, Stoker opisał tylko cztery istoty
zamieszkujące warownię podczas odwiedzin Harkera – Draculę i trzy Dziwne Siostry. Nie ma
żadnych służących, a mimo to Harkera wita się szczodrym posiłkiem i codziennie jest dobrze
karmiony. Nigdzie jednak nie ma słowa o tym, żeby Dracula był dobrym kucharzem – ani też
żeby Siostry co noc niewolniczo harowały w kuchni!

Krew to życie

Po zajęciu się wszystkimi niezbędnymi elementami opowieści i uwzględnieniu wszystkich
istotnych postaci w kwestii samych zasad gry wykorzystałem istniejący już zestaw reguł
ACE, tyle że z trzema ważnymi dodatkami: wartościami ESP, Grozy i Krwi (chociaż
zdążyłem napisać już ponad 100 paragrafów, zanim ostatecznie opracowałem te dodatkowe
zasady i atrybuty wykorzystane w przygodzie).

ESP, czyli „postrzeganie pozazmysłowe” (od angielskiego terminu extrasensory perception),
jest miarą wrażliwości postaci na siły nadprzyrodzone. Doktor Seward, człowiek nauki, ma
niski współczynnik ESP, podczas gdy Mina Murray, która jest znacznie lepiej zestrojona ze
swoimi emocjami, ma wysoki współczynnik ESP.

Kiedy po raz pierwszy opublikowano Draculę, powszechnie uznawano tę książkę za
przerażającą; wielu recenzentów chwaliło prozę Stokera za skuteczne utrzymywanie nastroju
grozy. Aby odzwierciedlić to w swoich zasadach, wprowadziłem współczynnik Grozy. Im
bardziej niepokojące doświadczenia przeżywa postać i im bardziej przerażające sytuacje musi
znosić, tym bardziej wzrasta jej Groza, potencjalnie do punktu, w którym bohater doznaje
załamania nerwowego i nie jest już w stanie kontynuować przygody.

I na koniec współczynnik Krwi. Wskazuje postępy snutych przez Draculę planów podboju.
Jeżeli grasz jako jeden z Łowców Wampirów, im wyższy poziom Krwi, tym lepiej radzi sobie
twój przeciwnik, a także tym bardziej jest świadomy twoich wysiłków podejmowanych, by go
powstrzymać. Jeżeli grasz Draculą, im wyższy jest twój poziom Krwi, tym potężniejsze
wampirze moce możesz wykorzystać przeciwko tym, którzy stają ci na drodze.

Pierwotnie chciałem, aby Krew była Torem Krwi, prawdopodobnie z własną stroną w książce.
Pomysł polegał na zaznaczaniu kolejnych pól toru, zaś niektóre z nich zawierałaby numer
paragrafu do przeczytania, jeśli się do takiego pola dotrze. Chodziło o to, że im bardziej ktoś
zwraca na siebie uwagę, tym więcej śmiertelnie niebezpiecznych sług posyła wampir, aby go
powstrzymać. Najpierw miał to być nietoperz, potem wilk, później walczyłoby się z
Cyganami Szgany albo nawet z nieumarłymi strigoi.

W końcu zrezygnowałem z tego pomysłu, bo mogło to poskutkować spotkaniami zupełnie
wyrwanymi z kontekstu. Na przykład czytelnik może natknąć się na strigoi, zanim znajdzie
ożywione zwłoki ukryte w kaplicy dworu Carfax, albo walczyć z wilkiem w pociągu, co



wydawało się już krokiem za daleko. Dobre projektowanie gry polega zarówno na tym, co się
do niej wkłada, jak i co się w niej pomija11.

Jest jeszcze jeden powód czyniący Draculę – Klątwę Wampira książką niezwykłą na tle
innych moich paragrafówek ACE. Tamte gry obfitują w walkę, a tutaj – pomimo że to
znacznie dłuższa książka i przygoda – jest o wiele mniej sytuacji, w których trzeba uciekać
się do rękoczynów. Przeciwników-ludzi jest tyle samo, co potworów, ze względu na
okoliczności akcji, jej czas i miejsce.

Być może już zauważyłeś – albo zauważysz, gdy rozpoczniesz przygodę – ale jeżeli zagrasz
Łowcą Wampirów, starcia z głównymi „złoczyńcami” (uwodzicielską, wampirzą Lucy
Westenrą, zoofagicznym maniakiem Renfieldem, wiekową Cygańską Wiedźmą oraz samym
Draculą) będą skonstruowane jak walki z bossami w grze komputerowej. Przed spotkaniem z
Głównym Złym musisz poradzić sobie z jego pomniejszym stronnikiem.

Bracia krwi

Do fabuły Draculi – Klątwy Wampira wprowadziłem jeszcze jeden dodatek. Jak już od dawna
wiedzą czytelnicy mojej serii ACE Gamebooks, kiedy opieram przygodę na konkretnej
książce, mam zwyczaj włączania do oryginalnego kanonu elementów z innych dzieł. Na
przykład w Koszmarze Alicji w Krainie Czarów oprócz elementów narracyjnych z Przygód
Alicji w Krainie Czarów i Alicji po drugiej stronie lustra można spotkać postaci z Wyprawy
na żmirłacza, jest tam nawet nawiązanie do poematu Phantasmagoria („Fantasmagoria”)
Lewisa Carrolla.

Chociaż Dracula to najbardziej znane i najwyżej oceniane dzieło Brama Stokera, nie jest to
jego jedyna książka. Przed Draculą wydał cztery powieści, a po nim kolejne siedem. Jego
ostatnim dziełem było Lair of the White Worm („Leże Białego Robaka”) – zainspirowany
legendą o Robaku z Lambton horror, z którego przez lata kilkukrotnie czerpałem12. Chociaż
po wydaniu powieść nie została dobrze przyjęta – sam H.P. Lovecraft stwierdził, że Stoker
zrujnował „wspaniały pomysł, rozwijając go w niemal infantylny sposób” – to zawiera kilka
godnych uwagi scen i szczególnie pamiętne monstrum.

Bardzo chciałem włączyć do swojej przygody element Leża Białego Robaka i ostatecznie
znalazłem na to sposób, kiedy poczytałem o Scholomance, szkole czarnej magii, gdzie jak
twierdzi profesor Van Helsing, członkowie rodu Draculi uczyli się mrocznej sztuki od samego
Złego.

Według legend ta osławiona szkoła czarnej magii znajdowała się w Transylwanii, ukryta pod
ziemią, a uczniowie przez siedem spędzonych w niej lat nie wystawiali się na działanie
promieni słonecznych. W pobliskim górskim jeziorze zanurzony był Zemu, zwany też
Balaurem13, wielogłowy smok lub potworny wąż z rumuńskiego folkloru. Jeden na dziesięciu

13 Termin „Balaur” ma związek z albańskim buljar, co oznacza „wąż wodny” i prawdopodobnie wywodzi się z
trackiego rdzenia bell- lub ber-, oznaczającej „bestię” lub „potwora”, jak w imieniu bohatera z mitologii greckiej,
Bellerofonta (dosłownie: „zabójca bestii”).

12 Patrz: Diabelski Robak z mojej pierwszej opublikowanej gry paragrafowej z cyklu Fighting Fantasy Spellbreaker
(„Łamacz Czarów”, 1993), opowiadanie Conqueror Worm („Robak zdobywca”) z Pax Britannia (2009), a
stosunkowo niedawno The Serpent’s Egg. A Dark Tale of the Cthulhu Mythos („Jajo Węża. Mroczna opowieść z
Mitów Cthulhu”, 2013).

11 Jednak ponownie wykorzystam pomysł na Tor Krwi, jeżeli kiedyś zacznę projektować grę karcianą Dracula –
Klątwa Wampira, którą mam w zamyśle.



absolwentów miał być wybierany przez Diabła na Władcę Pogody i pełnić tę służbę,
dosiadając smoka, bo ilekroć Balaur spojrzał na chmury, padał deszcz.

Podczas europejskiej epoki żelaza tracki lud znany jako Dakowie zamieszkiwał ziemie w
pobliżu Karpat i na zachód od Morza Czarnego, położone głównie na terenie dzisiejszej
Rumunii i Mołdawii. Z Dakami zetknęli się Rzymianie, a na rzymskiej Kolumnie Trajana
wyobrażony jest dacki Draco – sztandar, który zabierali do bitwy, mający wygląd smoka o
rozwartej, jak gdyby wilczej paszczy o kilku metalowych jęzorach14.

Wśród Daków Draco postrzegany był jako specjalny symbol ochronny i odgrywał ważną rolę
w życiu religijnym. Główna część sztandaru, podobizna wężowego Balaura, była uważana
przez lud za manifestację demona nieba lub „niebiańskiego smoka”. Symbol smoka jest
również obecny na srebrnych bransoletkach dackich w kształcie węża, których w klasycznej
starożytności używano jako waluty i wotów, a także ozdób oraz insygniów wysokiej rangi.

Nabożny stosunek do węży był w owych czasach powszechny, zaś dowody na kult węży
istnieją w kilku starożytnych kulturach, w tym w starożytnym Egipcie. Rzeczywiście, na
prehistorycznych ziemiach Daków można znaleźć kilka elementów charakterystycznych dla
egipskiej kultury i cywilizacji.

W Transylwanii Draculi żyją różne plemiona Romów, których Stoker nazywał Cyganami, po
angielsku gypsies. Słowo gypsy pochodzi z połowy XVI wieku, a pierwotnie brzmiało
gipcyan od Egyptian, czyli egipski15. Starożytni Egipcjanie czcili ogromny panteon bóstw o
zwierzęcych głowach, w tym wiele węży. Ze wszystkich najbardziej obawiali się
demonicznego Apepa, czyli Apopisa 16.

I tak zaistniało połączenie. A co, jeżeli podróżowano z Egiptu do Europy Wschodniej,
przynosząc ze sobą kult węży i dziwne, okultystyczne praktyki? A co, jeżeli wraz z
wędrowcami przybył ich „bóg” i schował się przed światłem w ogromnym podziemnym
jeziorze pod górą?

Wszystko zostało przypieczętowane tym, że w długich zębach wampira można zobaczyć kły
kobry. Wplecenie The Lair of the Worm w narracyjny gobelin dało mi również wyjątkową
historię pochodzenia nieśmiertelnego Hrabiego.

Krew, pot i łzy

Mając pełną kontrolę twórczą nad serią ACE Gamebooks, bardzo dbam o to, kto ilustruje
poszczególne tytuły, i bez żalu opóźnię projekt, dopóki nie uda się znaleźć odpowiedniego
artysty. Kiedy zasiadłem do planowania Draculi – Klątwy Wampira, od samego początku
wiedziałem, że chcę, aby przygodę zilustrował Martin McKenna, i to jego rysunki miałem w
głowie, wyobrażając sobie niektóre sceny z tej historii.

Byłem zachwycony, kiedy zgodził się zilustrować książkę. Pracowaliśmy razem już wcześniej
przy grach z cyklu Fighting Fantasy: Curse of the Mummy („Klątwa Mumii”), Howl of the
Werewolf („Skowyt Wilkołaka”) i Night of the Necromancer („Noc Nekromanty”); stworzył
nawet okładki do Spellbreakera i Bloodbones, gdy serię przejęło Wizard Books. Jego dziełem
była także oszałamiająca obwoluta YOU ARE THE HERO – A History of Fighting Fantasy

16 W Księdze umarłych znajduje się zaklęcie odpędzające złego podziemnego węża: „Cofnij się! Odczołgaj.
Odejdź ode mnie, wężu! Idź, utop się w Jeziorze Otchłani, w miejscu, które twój ojciec wyznaczył na to, w
którym masz zostać zabity”.

15 Powszechnie wierzono, że Cyganie pochodzą z Egiptu.

14 Od X wieku p.n.e. Wilk był symbolicznym zwierzęciem dla mieszkańców Karpat.



Gamebooks („TO TY JESTEŚ BOHATEREM – historia gier paragrafowych Fighting
Fantasy). Dał mi nawet pozwolenie na wykorzystanie innych swoich prac w artbooku, który
mieliby dostawać wspierający jako dodatkową nagrodę za sponsorowanie Draculi – Klątwy
Wampira na Kickstarterze.

Tak jak kiedyś Martin napisał mi w mailu, wyraźnie inspirowały nas podobne rzeczy i
prawdopodobnie nie bez znaczenia był też nasz zbliżony wiek. Kiedy wysyłałem mu krótki
opis ilustracji do jakiejś książki, zawsze wiedziałem, że jego prace albo będą dokładnie
pasować do tego, co miałem w głowie, albo okażą się nawet lepsze od moich wyobrażeń.

I tak oto, pisząc Draculę – Klątwę Wampira, zacząłem przygotowywać opis ilustracji.
Wysłałem mail do Martina w styczniu 2020 roku, dwukrotnie pytałem, kiedy będzie mógł
rozpocząć pracę, ale nie doczekałem się żadnej odpowiedzi – aż do końca czerwca. Okazało
się, że losy Martina – podobnie jak wielu innych w roku naznaczonym COVID-em –
przybrały za sprawą pandemii niefortunny obrót. Ostrzegł mnie, że jest mało prawdopodobne,
aby w ogóle był w stanie zilustrować Draculę – Klątwę Wampira. Zaoferował mi jednak
promyk nadziei, twierdząc, że jeśli zdoła szybko stanąć na nogi, to potencjalnie mógłby
zacząć rysować jeszcze w tym roku. To była ostatnia wiadomość, jaką od niego dostałem.

Jesienią ponownie wysłałem do niego mail, żeby dowiedzieć się, jak się miewa, ale nie
doczekałem się odpowiedzi. W Halloween 2020 roku czyjś niepoważny komentarz na
Facebooku sprawił, że przeszedł mnie dreszcz, a po drobnym śledztwie z przerażeniem
okryłem, że Martin zmarł na początku września. Okazało się, że demony, które tak dobrze
rysował w paragrafówkach Fighting Fantasy, były niczym w porównaniu z tymi, z którymi
sam walczył – w końcu odebrał sobie życie.

To, co poczułem, słysząc tę wiadomość, było niczym w porównaniu z tym, przez co
przechodziła jego rodzina i przyjaciele, ale pod znakiem zapytania stanęła przyszłość całego
projektu. Chociaż nigdy się nie spotkaliśmy – nawet nie rozmawialiśmy przez telefon –
odkrycie, że Martin nie żyje, wciąż stanowiło dla mnie straszliwy szok. Zawsze chciałem, aby
gra Dracula – Klątwa Wampira powstała we współpracy właśnie z nim. Nie wiedziałem, czy
chcę kontynuować pisanie książki, skoro on nie mógł już wyruszyć ze mną w tę podróż.

Dopiero w styczniu 2021 roku wróciłem do pisania przygody i jestem bardzo wdzięczny
wspierającym z Kickstartera za cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym czasie.
Pracowałem nad książką już ponad rok i pozostało mi tylko stworzenie przygody dla Draculi.
Przez chwilę wydawało mi się, że to jednak o krok za daleko, ale przecież obiecałem
czytelnikom, że Hrabia będzie jedną z grywalnych postaci, i czułem, że nie dotrzymując tej
obietnicy, pominę wiele z tego, co odróżnia moją wersję Draculi od wszystkich pozostałych.

Teraz, gdy przygoda została ukończona – wszystkie 1000 paragrafów i 167 000 słów – bardzo
się cieszę, że to zrobiłem. Tylko nie proście mnie o napisanie jeszcze jednej takiej gry!

Oczywiście nikt nie mógł zastąpić Martina – jego styl był niepowtarzalny i przez chwilę
rozważałem wydanie Draculi – Klątwy Wampira w ogóle bez ilustracji. Ostatecznie wydało
mi się to z gruntu złe, bo przecież inne gry paragrafowe ACE były ilustrowane. Co prawda
nikt nie zdołałby odtworzyć tego, co Martin dałby książce, ale przecież inny artysta może
wnieść do projektu własną wizję. Pozostawało trudne pytanie – kto?

Tu z pomocą przyszedł mój niemiecki wydawca, Nicolai Bonczyk z Mantikore-Verlag,
proponując Haukego Kocka. Nie znałem prac tego artysty, ale zilustrował on liczne
paragrafówki wychodzące na rynku niemieckim, w tym niektóre z serii Samotny Wilk Joego



Devera. Przejrzałem jego stronę internetową i musiałem się zgodzić, że faktycznie ma to,
czego potrzeba do zilustrowania Draculi – Klątwy Wampira. Jedną z rzeczy, które sprawiały,
że zadanie było tak trudne, stanowił fakt, że artysta, który przejął projekt, musiał umieścić na
ilustracjach rozmaitych prawdziwych ludzi. Poza tym pozostawało do zilustrowania wielu
innych „prawdziwych” ludzi, a nie tylko niekończąca się parada groteskowych potworów17.

Hauke przygotował dla mnie dwie próbki – jedna przedstawiała Draculę pełzającego głową w
dół po fasadzie zamku, a druga stanowiła podobiznę Abrahama Van Helsinga, bardzo
zbliżoną do wyglądu Davida Petersona, któremu dedykowana jest ta książka. To, co stworzył
Hauke, przekonało mnie, że jest odpowiednim człowiekiem do tego zadania. Minusem był
jedynie fakt, że nie mógł rozpocząć prac przed majem 2021 roku, co oznaczało, że będzie
pracował pod presją, aby wszystko zostało ukończone na czas i Dracula – Klątwa Wampira
mógł być wydany w październiku 2021 roku.

Chociaż ilustracje Haukego nie są tym, co stworzyłby Martin, zgodzisz się pewnie, że
wykonał niesamowitą robotę, ożywiając sceny całej historii i czyniąc to w niezwykle
napiętym terminie.

Szkicownik Haukego Kocka

Podobnie jak w przypadku innych gier paragrafowych ACE, chciałem, aby portrety
grywalnych postaci pojawiły się w części z zasadami gry. Hauke wpadł na pomysł, żeby
zaprezentować je w owalnych ramach, co pomogło nadać im wiktoriański sznyt z końca XIX
wieku.

K.J. Shadmand, wspierający z poziomu Hrabia Wampirów jako Jonathan Harker (na górze z
lewej), i Tim Shannon, wspierający z poziomu Hrabia Wampirów jako doktor John Seward
(na dole z lewej)

Ponieważ to Dracula jest gwiazdą całego show – na miłość boską, przecież jego nazwisko
widnieje na okładce książki – było niezwykle ważne, aby odpowiednio wyglądał. Nie
chciałem też, aby przypominał znanych aktorów, którzy grali go na dużym lub małym
ekranie. Właściwie jedyną osobą, do której wyglądu chciałem w jakikolwiek sposób
nawiązywać, był książę Vlad Tepes III.

Dracula pojawia się w tej książce na łącznie czternastu18 ilustracjach, razem z tymi, które
przedstawiają go w jednej z wielu nadprzyrodzonych postaci – na przykład jako
zwierzoczłeka rzucającego się na kapitana skazanej na zagładę „Demeter”, Czarnego Psa,
który dociera do brzegu Whitby, i potwornego nietoperza napotkanego przez doktora Sewarda
w trakcie odwiedzin Hillingham House w środku nocy. Całkiem nieźle, jak demoniczną
nieumarłą obrzydliwość, która nie rzuca cienia i której obrazu nie da się uchwycić na kliszy.

Naśladujący drzeworyt rysunek Haukego Kocka przedstawiający Vlada Tepesa III (vel
Draculę)

Dracula schodzi

Oryginalny szkic Haukego do sceny „Harker widzi Draculę schodzącego po ścianie zamku”
jest zamieszczony obok wersji poprawionej. Miałem wrażenie, że na pierwszej ilustracji

18 Może nawet piętnastu, jeżeli uznać, że rój szczurów, z którymi spotykają się Łowcy Wampirów w dworze
Carfax House, również jest opętany przez ducha Draculi; lub szesnastu, jeżeli wziąć pod uwagę
ilustrację-wypełniacz, pokazującą Draculę w wilczej postaci, gdy poluje na Hrabinę Dolingen z Gratzu.

17 Chociaż kilka by się znalazło.



Dracula wyglądał zbyt młodo i nie był wystarczająco potworny. Poprosiłem również Haukego
o usunięcie butów. Ostatecznie rysunek, który pojawia się w książce, jest nieco inny,
potworny Hrabia wydaje się starszy.

To dla mnie jedna z kultowych scen w opowieści o Draculi, wyróżniająca go na tle
wcześniejszych i późniejszych opowieści o wampirach – właśnie dlatego została
wykorzystana jako okładka Draculi – Klątwy Wampira.

Stary Dracula, a za nim na ścianie portret jego młodszej wersji

Odrzucony oryginalny szkic przedstawiający wspierającego Colina Oatena – miałem
wrażenie, że wygląda zbyt radośnie, zaś Dracula za bardzo przypomina wilka – i obok
poprawiony szkic, w którym przywrócono również okulary Colina!

Klatka wilka w londyńskim zoo

Czy rozpoznajesz którąś z postaci na rysunku pokazujących wizytę Draculi w londyńskim
zoo? Styl wyglądu Draculi oparty jest na wyglądzie Gary’ego Oldmana z filmu Dracula
(1992), a wybitny amerykański pisarz horrorów Stephen King został tu obsadzony w roli
Thomasa Bildera, który w książce odpowiada za klatkę z wilkami. Z tyłu patrzą brytyjski
autor horrorów i krytyk filmowy Kim Newman oraz Lin Liren, wspierający w randze
Nosferatu.

Biorąc przykład z książki Ina Livingstone’a, kazałem Haukemu narysować mnie na kilku
ilustracjach w grze. Nie żebym twierdził, że pisanie „Draculi – Klątwy Wampira” prawie
doprowadziło mnie do szaleństwa…

Wampir Varney, dystyngowany osiemnastowieczny nieumarły krwiopijca z serii gotyckich
horrorów zatytułowanych „Varney the Vampire or The Feast of Blood” („Wampir Varney albo
Uczta krwi”) Jamesa Malcolma Rymera i Thomasa Pecketta Presta. Te groszowe powieści
grozy wyprzedziły książkę Brama Stokera o pięćdziesiąt lat

Samoekshumacja

Odrzucony szkic strigoi napotkanego przez Łowców Wampirów w kaplicy dworu Carfax.
Odniosłem wrażenie, że pudło, w którym się znajduje, za bardzo przypomina trumnę, a
chciałem wyraźnie odróżnić ładunek „eksperymentalnej ziemi”, który Dracula wysłał do
Anglii z Transylwanii, od typowych pojemników na zmarłych, które z pewnością
wzbudziłyby zainteresowanie każdego, kto miałby z nimi styczność podczas podróży.

Dwa rysunki Drużyny Światła, z kolejnymi podobiznami niektórych wspierających z
Kickstartera

Dracula zmusza Minę do wypicia jego krwi. Sam Hauke zasugerował zmianę tego rysunku,
tak aby para była bliżej siebie, czego dokonaliśmy na ostatecznej ilustracji

Typowi podejrzani

Kolejne znajome twarze. Niemiecki aktor Max Schreck (1879–1936) jako graf Orlok z filmu
Nosferatu. Symfonia grozy (1922), brytyjski aktor i gwiazdor srebrnego ekranu Peter Cushing
(1913–1994) jako doktor Callistratus z Blood of the Vampire (1958) i Christopher Lee
(1922–2015), który zagrał Draculę w siedmiu filmach wytwórni Hammer Horror, tym razem
obsadzony w roli hrabiego Yorgi z Count Yorga, Vampire (1970). A czy to nie przypadkiem
Rita Ora w roli Carmilli, hrabiny Karnstein, z gotyckiej noweli Sheridana Le Fanu o tym
samym tytule?



W „Draculi” pada sugestia, że agent hrabiego, Petrof Skinsky, zostaje zabity przez wampira
mającego postać dzikiej bestii. Jednak w przypadku „Draculi – Klątwy Wampira”
postanowiłem dodać do fabuły całą watahę wilkołaków

Jeszcze jedna znajoma twarz, tym razem angielski aktor Boris Karloff (1887–1969) jako
Monstrum z przełomowego horroru „Frankenstein” (1931)

Szkic jednego z próbnych rysunków Haukego, stworzonych, zanim otrzymał zadanie
zilustrowania „Draculi – Klątwy Wampira”

Ilustracja ukazująca punkt kulminacyjny przygody, kiedy cygański woźnica Draculi zamienia
się w niedźwiedziołaka

Dwie różne wersje Draculi wyskakującego ze skrzyni z ziemią na widok Zamku Draculi

Chociaż obraz po lewej jest niezaprzeczalnie dramatyczny, nie był dokładnie tym, czego
chciałem – częściowo przez to, w jaki sposób czytelnik mógł natknąć się na tę konkretną
ilustrację. Zależało mi również na tym, żeby Dracula wyglądał w owym momencie mniej jak
protowiktoriański dżentelmen i trochę mniej ludzko, dlatego Hauke ostatecznie narysował
ilustrację po prawej.

Ostatnia scena przygody, w której Dracula okazuje się sługą potwornego Białego Robaka.
Problem z tym wstępnym szkicem polegał na tym, że Robak zbytnio przypominał czerwia –
wyglądał jak masywna, zmutowana larwa. Porzuciłem jednak swój oryginalny pomysł
ukazania go jako węża i zachowałem głowę czerwia, ponieważ bardzo mi się spodobało, jak
groteskowy oraz inny jest ten projekt Haukego. Poprosiłem tylko o lekkie odchudzenie
robaka. Jednocześnie Hauke bardziej skupił się na transformacji głowy Draculi, który zrzucał
skórę, aby stać się prawdziwym Synem Smoka.

Legowisko Białego Robaka

Zamek Bran

Trzynastowieczny zamek Bran, poza Rumunią powszechnie znany jako „Zamek Draculi”,
znajduje się po transylwańskiej stronie historycznej granicy z Wołoszczyzną. Średniowieczna
forteca stoi na samym skraju przerażającej przepaści, a kamień rzucony z okna – takiego jak
to, z którego wyglądał Jonathan Harker, kiedy ujrzał Draculę pełzającego po murze –
spadałby tysiąc stóp, zanim w cokolwiek by uderzył.

W 2014 roku zamek Bran, będący zarówno zarejestrowanym narodowym zabytkiem, jak i
popularną atrakcją turystyczną, został wystawiony na sprzedaż za mrożącą krew w żyłach
sumę 47 milionów funtów, a w 2016 roku Airbnb zorganizowało konkurs, w którym nagrodę
stanowił pobyt na zamku, łącznie ze spaniem w trumnach zamiast w łóżkach.

Zakon Smoka

Przydomek, jaki nosi Vlad II Dracul, ojciec Vlada Palownika, wziął się z Zakonu Smoka –
monarchicznego zakonu rycerskiego założonego w 1408 roku przez Zygmunta
Luksemburskiego, ówczesnego króla Węgier, a później cesarza rzymskiego. Hauke
przeprojektował insygnia zakonu, tak aby stały się osobistym herbem Draculi.

Panna Lucy Westenra, blada i interesująca

Potwory z mgły



Kiedy Dracula odwiedza nieszczęsnego Renfielda w szpitalu Carfax, przechodzi przez kraty
celi szaleńca pod postacią mgły. Pierwsze podejście Haukego do tej ilustracji-wypełniacza
trochę za bardzo przypominało mi widmową ośmiornicę, więc stworzył znacznie bardziej
imponujący, poprawiony szkic widoczny po prawej stronie.

Torba „medyczna” profesora Van Helsinga – jeżeli zajmujesz się polowaniem na wampiry, nie
wychodź bez niej z domu

Nieśmiertelne dziedzictwo

Piętnaście lat bez jednego miesiąca po opublikowaniu Draculi, 20 kwietnia 1912 roku, Stoker
zmarł po serii udarów na St. George’s Square 26 w Londynie. Miał 64 lata. Niektórzy
biografowie za przyczynę śmierci uznają przepracowanie, inni kiłę trzeciego stopnia, ale w
akcie zgonu Brama Stokera jako przyczynę podano „sześciomiesięczny paraliż postępujący”.
Ciało poddano kremacji, a prochy umieszczono w urnie w Golders Green Crematorium w
północnym Londynie. Dzięki swojemu dziełu Stoker osiągnął jednak nieśmiertelność, przez
co może konkurować z nieumarłym Hrabią.

Draculę uważa się za jedno z najważniejszych dzieł literatury angielskiej. Wiele postaci z
książki weszło do kultury popularnej jako archetypowe wersje samych siebie – Hrabia
Dracula stał się kwintesencją wampira, a Abraham Van Helsing ikonicznym łowcą wampirów.
Powieść została sfilmowana ponad 30 razy, a jej bohaterowie nadal pojawiają się we
wszystkich mediach – od komiksów po reklamy telewizyjne.

Książka wywarła tak wielki wpływ na świat, że data jej pierwszej publikacji, 26 maja,
obchodzona jest obecnie jako Światowy Dzień Draculi, zaś Bram Stoker Festival to coroczne
wydarzenie urządzane jesienią w Dublinie. Dracula płynie też w krwiobiegu Whitby Goth
Weekend, odbywającego się w październiku, jak najbliżej Halloween.

Powieść zainspirowała zarówno naukowców, jak i hollywoodzkich producentów, a prawnuk
Brama, kanadyjsko-amerykański pisarz, sportowiec i filmowiec Dacre Stoker, jest
współautorem zarówno sequela, jak i prequela tej książki. Pierwszy z nich, Dracula the
Un-dead („Dracula. Nieumarły”, 2009), napisany przez Dacre’a Stokera i Iana Holta, został
oparty na odręcznych notatkach Brama Stokera dotyczących postaci i wątków fabularnych
wyciętych z oryginalnego wydania Draculi. W prequelu Dracul (2018), napisanym wspólnie
z J.D. Barkerem, występuje fikcyjna wersja samego Brama Stokera jako narratora całej
opowieści.

Czy dlatego, że był to pierwszy naprawdę niepokojący gotycki dreszczowiec, który wzbudził
powszechne uznanie, czy też za sprawą poruszanych tematów, aktualnych do dziś (takich jak
rasa, życie, śmierć, płeć i seksualność, dominacja oraz zależność, nauka kontra religia i
konsekwencje nowoczesności), a może po prostu dlatego, że to wciągająca opowieść, z
naprawdę złym antagonistą – Dracula przeniknął ze stron książki do współczesnej mitologii,
co otwiera go na niekończące się reinterpretacje. Nawet jeżeli potwornie czarujący Hrabia
ginie, zawsze udaje mu się jakoś wrócić do życia. I oby tak było jeszcze długo.

Jonathan Green

Londyn, czerwiec 2021
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