
S,oapta din adâncuri

de Slepacus Miticus



EXT. PĂDURE/CRIPTA. ZI, AN:2010

Stă să plouă. Într-o pădure sinistră. O bufnit, ă a prins un

s,oarece, s,i îl devorează, dezvăluind privirii... un om

într-o manta de ploaie, cu o tort, ă înaltă, stând în fat,a

unui mormânt de marmură. Pe suprafat,a capacului e o femeie

sculptată(cu mâinile pe piept s,i hârtie(sculptată) sub

ele). Omul împlântă tort,a în pământ.

Acesta pune un buchet de crini albi la baza mormântului.

Printre dârele de sânge vechi, nu se distinge decât primul

nume "Elisabeta". Omul îngenunchează, buzele acestuia se

mis,că ca într-o litanie, cuvintele au un accent arhaic.

OMUL ÎN MANTA(V.O)

...teama n-o voi lăsa să-mi

smintească pasul în drumul meu.

Stavilă nu-i pe lume care să mă

oprească, căci am gustat

din potirul viet,ii s,i puterii

nestăvilite, iar dacă mi-o suna

ceasul de pe urmă, lucrarea mea

va dăinui peste veacuri. Pe viat,a

mea, jur... cei care mi te-au

luat, hodină, n-o sa aibă în

veci. As,tept semnul tău, regina

mea, sa pot începe a-mplini

lucrarea ce t,i-am promis-o.

Din temelii am sa schimb lumea

asta.

Hodină-te în pace, timpul tău va

să vie curând.

Omul se ridică. FULGERĂ. În lumina fulgerului se văd

colt,ii de vampir. Omul îs,i mus,că un deget s,i lasă să

picure o dâră nouă de sânge pe piatra veche de unde curge

pe albul crinilor

Începe sa plouă violent, tort,a se stinge, el nu se mis,că.

EXT. O ALEE ÎNTUNECATĂ. NOAPTEA

La ies,irea din spate a unui club de noapte, Mihai stă

într-un colt, retras, as,teptând absent

SELENIA(V.O.)

Mihai, trebuie sa mănânci! Ai

să-t,i pierzi controlul s,i ai să

te transformi. Setea scoate

Animalul la suprafat, ă.
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INT. APARTAMENTUL M&S - DORMITOR.

Selenia în fata unui dulăpior cu pungi pentru păstrarea

sângelui, goale.

SELENIA

Nu avem de ales...

EXT. O ALEE ÎNTUNECATĂ. NOAPTEA

Doua femei ies,ind din club îl fac pe Mihai, să tresară.

Cu pas,i ezitant,i el le urmăres,te de la distant, ă. Una e

beata rău.

FEMEIA 1

Băiet,i sexy pentru fete focoase!

Dansează păpus,el, e noaptea

fetelor! Asta se cheamă

distract,ie! Ce mi-ai dat tu, în

pastila aia? Sunt beată muci, hi,

hi, hi. Mai vreau.

FEMEIA 2

Pastilele nu se iau cu alcool,

măgărit,o!

FEMEIA 1

Ha? Fă, pe cine faci tu...

Femeia 2 îs,i arata colt,ii de vampir.

FEMEIA 2

E vremea să plătes,ti!

Relaxează-te dragă, nu doare...

decât prima dată, pe urmă...

FEMEIA 1

(t,ipăt) Aaaaaa

FEMEIA 2

are să-t,i placă.

Mihai grăbes,te pasul sa le prindă din urma. Femeia vampir

se opres,te chiar înainte de a mus,ca gâtul expus, adulmecă

aerul, îl vede pe Mihai apropiindu-se. Lasă abrupt victima

s,i fuge.

FEMEIA 1

Ajutor... Nebuna aia vrea să...

Brusc se opres,te pentru că observă fat,a (us,or)

transformată a lui Mihai

FEMEIA 1

S,i tu?! Doamne-ajuta s,i apară.

Piei Satana! În numele lu’...

Chem Polit,ia!

(CONTINUED)
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Femeia 1 îs,i scoate mobilul s,i formează... dar de din

cauza tremuratului îl scapă pe asfalt

DISPECER

Alo, 112, ce urgent, ă avet,i?

Mihai ridică telefonul de pe jos, îl dă femeii s,i pleacă

după femeia vampir.

EXT. O ALEE LĂTURALNICA ÎNTUNECATA. CONTINUARE

Mihai, transformat 70%, o urmăres,te pe alei dosnice

O prinde. Pe spate, ea se zbate(zadarnic), Mihai, de

deasupra ei o păles,te cu mâna peste gât(s,i-i taie venele).

SÂNGERAREA e abundentă. Femeia îs,i pune o mână pe tăieturi

ca să oprească sângerarea.

Mihai se apleacă să bea(fort,at) sânge de la gâtul ei, dar

se opres,te în ultima clipă fermecat de s,uvoiul de sânge

care curge printre degetele acesteia.

Respirat,ia lui Mihai, greoaie.

INT. DORMITOR. SEARA -(RE)AMINTIRE; SEARA TÂRZIU, AN:1975

Respirat,ia continuă.

Mama acoperă copilul (aprox 5-6 ani) care e adormit.

EXT.ÎN FATA CASEI LUI MIHAI COPIL. CONTINUU

Afară, un trecător, cu fat,a ascunsă se plimbă pe alee. POV

trecătorului:(Respirat,ia acestuia). Lumina ce se stinge la

o fereastra îi distrage atent,ia trecătorului, iar acesta

se îndreaptă spre casă

INT. DORMITOR. SEARA - CONTINUU

Copilul doarme nelinis,tit, singur, în patul lui.

EXT.ÎN FATA CASEI LUI MIHAI COPIL. CONTINUU

POV: trecătorul pătrunde în casă s,i din grabă îmburdă s,i

sparge o vază, acesta îs,i continuă drumul înspre camera

copilului
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INT. DORMITOR. SEARA - CONTINUU

Copilul doarme în pat, mis,cându-se. Are un cos,mar.

Individul intră în camera băiatului

POV: acesta prives,te la băiat de la marginea patului, se

aplecat asupra lui

brusc, băiatul sare din somn t,ipând... dar creatura nu se

afla lângă pat... a visat!

Mama intră în cameră

MAMA

Mit, ă! Iar ai visat urât?...

MIHĂIT, Ă

Mami, omul negru vine, vine să mă

mănânce...

MAMA

Puiule nu-i decât un vis... un

vis urat. Bagă-te înapoi, o să

stau cu tine, pană adormi, bine?

Mama cântă un cântecel de adormit. Mama stinge becul, s,i

se întinde lângă copil, cântând în s,oaptă

MAMA

Dormi, nani, dormi puis,or...

EXT.ÎN FATA CASEI LUI MIHAI COPIL. CONTINUU

Un individ se apropie de casă, pătrunde în casă, atinge o

vază pe care o sparge.

INT. DORMITOR. SEARA - CONTINUU

Mama s,i copilul se trezesc.

MAMA

E cineva jos!

MIHĂIT, Ă

Mami mi-e frica, vine omul negru,

vine după mine.

Se aud alte zgomote de la parter s,i LĂTRATUL furios al

câinilor vecinilor

MAMA

Nimeni nu vine după tine, puiuc.

Mama îs,i ia capotul, Mihăit, ă se dă jos din pat, trage

fat,a de masă până jos la pământ s,i se ascunde dedesupt

(CONTINUED)
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MAMA

Mihăit, ă!? N-o fi decât o pisică

rătăcită. O fi căutând lapte...

MIHĂIT, Ă

Mami, nu te duce... e un monstru.

MAMA

S,s,s,. Noa bine, dacă altfel nu

vrei, rămâi dedesupt! Nimeni

n-osă te vadă. Mă duc să-t,i aduc

s,i t,ie nis,te lăptic cald.

Femeia se îndreaptă către us, ă.

Dar la us, ă, CREATURA apare brusc în fata ei, s,i dintr-o

singură mis,care îi păles,te una peste gât. Ea cade cu gâtul

sângerând abundent.

EXT.ÎN FATA CASEI LUI MIHAI COPIL. CONTINUU

Lătratul câinilor vecinilor se întrerupe doar pentru că

aces,tia au rupt îngrădirea (curtea câinilor) s,i acum

sprintează spre casa băiatului.

INT. DORMITOR. SEARA - CONTINUU

POV: băiatul prives,te la monstrul, prin fat,a de masă.

Acesta se apropie de patul (gol) s,i îl adulmeca.

Lumina vecinilor se aprinde.

Câinii pătrund în casa pe us,a lăsată deschisă de

vizitatorul nocturn, care frustrat dispare rapid urmărit

de câini.

Femeia întinsă pe jos încearcă să oprească sângerarea cu

propriile mâini. Mihăit, ă iese afara din ascunzătoare ca

s-o ajute.

MIHĂIT, Ă

Mami, mami dragă...

Băiatul îs,i pune mâinile peste mâinile mamei ca să

oprească sângerarea, dar sângele se scurge printre

degetele acestuia

MAMA

(voce gâlgâita)

Bagă-te înapoi, ascunde-te

Mihăit, ă. Omul rău... poate...

se... întoarce.

Băiatul se ascunde înapoi, dar mânjes,te fat,a de masă cu

amprenta mâinilor sale. MAMA moare.

(CONTINUED)
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Băiatul ascuns, vede cum se întinde înspre el, balta de

sânge.

MAI TÂRZIU

Un agent de polit,ie tânăr, alb la fat, ă, stă de pază la

cât,iva pas,i de us,a camerei.

AGENT DE POLITIE

N-a intrat nimeni în încăpere, că

e prea... eu o să ies, la aer,

cinci minute, ok?

polit,istul pleacă. Criminalis,tii intra în camera

CRIMINALIST FOTOGRAF

E de poveste...

CRIMINALIST MEDIC

E tânăr, are vreme să se

călească. Trupul e rece.

CRIMINALIST FOTOGRAF

Ce băltoacă, n-a mai rămas pic de

sânge în ea...

CRIMINALIST MEDIC

Nu mai es,ti în sigurant, ă nici la

tine în--

Fotograful fotografiază amprentele de pe fat,a de masă

CRIMINALIST FOTOGRAF

--la naiba, mai e cineva aici!

Cheamă înapoi agentu’! Agent!

CRIMINALIST MEDIC

Dumnezeule, un copil!

CRIMINALIST FOTOGRAF

Hei! Tu, nu vrei să vi afară? Hai

vino încoace...

Copilul are privirea fixă, nu răspunde la semnele

oamenilor

CRIMINALIST MEDIC

Nu te vede... fi atent la ochii

lui.

CRIMINALIST FOTOGRAF

Copilu’ ăsta o văzut prea multe.

Mihăit, ă începe să se legene înainte s,i înapoi

(CONTINUED)
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MIHĂIT, Ă

Omul negru se întoarce, omul...

se întoarce, se întoarce, se

întoarce...

EXT. O ALEE ÎNTUNECATA. NOAPTEA (CONTINUARE); AN:2010

Mihai, transformat înapoi în om, cu privirea fixă la

mâinile cu care încearcă să oprească sângerarea de la

gâtul femeii vampir

imagini ale monstrului văzut de Mihăit, ă, se suprapun peste

chipul lui Mihai

MIHAI

Nu, nuuu!

Mihai dă drumul femeii, care fuge s,i-l lasă singur pe alea

întunecată

MIHAI

N-am fost făcut,i să se ne prădăm

unul pe celălalt.

ZGOMOT. o pisică iese mândră, de pe sub o ladă, cu un

s,oarece în gură.

MIHAI

(cu D-zeu)

Băi, mă las,i. Scoate-mi ochii.

Încerc ce naiba, nu vreau să fiu

un... animal,(s,oaptă) un monstru.

INT. CASTELUL BRAN. ZI, AN:1100

SERVITOR

Cadoul e gata, Măria ta.

VLAD T,EPES,
Trebuie să fie perfect. Un cadou

perfect pentru o femeie

as,is,derea. O surpriză frumoasă...

Servitorul arată cutia.

SERVITOR

Am pus cei mai buni giuvaiergii

să lucre în secret. Argint s,i

nestematele cele mai scumpe,

pentru--

VLAD T,EPES,
--Mă jecmănes,ti ca-n codru

jupâne, dar las’ ca pentru ea...

Fără ea n-as, fi omul care îs

acum.

(CONTINUED)
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SERVITOARE

Dumnezeu s-o binecuvânteze, pe

ea s,i pe Măria ta, să vă t,ină

sănătos,i, că demult n-o avut

tăris,oara asta parte de dreptate

de la domnie.

SERVITOR

Doi mai bine văd ca unu, iar când

dreapta ajuta stânga, treaba

merge unsă.

Doi ostas,i intră. Vlad face semn s,i servitorii ies

CERCETAS, 1

Măria ta, ves,ti rele de la

hotarul de vest.

VLAD T,EPES,
Corvinu’?! Îndrăznes,te sa vină

împotriva mea?

CERCETAS, 1

Nu, Măria ta. Îngrijorările

noastre nu vin de la trupele

lui, ci de la însărcinarea de

taină pe care ne-ai

încredint,at-o.

VLAD T,EPES,
Doftoria cu care a înfrânt ciuma

neagra? Cum as,a?

CERCETAS, 1

Leacul e...

Ezitări

VLAD T,EPES,
Continuă, bătăliile se câs,tigă

când s,tii mai multe decât...

vrăs,mas,ul.

CERCETAS, 2

Măria ta, Elena nevastă-sa--

CERCETAS, 1

--diavolu’, Măria ta, s,-o vândut

sufletu la diavol s,i ista i-o

blăstămat sângele...

CERCETAS, 2

Taci mă, prostovane... Elena le-o

dat să bea sânge. Sânge din

sângele ei. Sângele ei i-o salvat

pe Corvini.

(CONTINUED)
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VLAD T,EPES,
Interesant, da’ de ce sa mă

îngrijoreze doftoria...

blestemată?

CERCETAS, 2

Primejdia nu sta în leac, ci în

puterile pe care t,i le dă. Ditai

armăsaru’ l-o rădicat deasupra

capului. P-ascuns, l-am văzut cu

ochii mei, Măria ta.

CERCETAS, 1

Bărbat cu un asemena brat,... una

două îs,i strânge o armată.

VLAD T,EPES,
(s,ies,i)

Prostimea... se uita în gura ălui

mai tare.

CERCETAS, 2

Orientul s,i Occidentul laolaltă,

se vor pleca la picioarele lui.

VLAD T,EPES,
Poves,ti... numa’ un prost ar

împărt,i asemenea puteri. Corvinu

nu-i prost.

CERCETAS, 2

Pungile ni s-or golit de atâta

tras de limbi.

VLAD T,EPES,
S,i-am să le umplu din nou, cu

vârf s,i îndesat. Mai îs s,-altele

de s,tiut?

CERCETAS, 2

Gura babelor spune multe...

CERCETAS, 1

Cică sângele asta te vindeca

s,i-t,i prelunges,te viata cu...

sute de ani.

VLAD T,EPES,
Un asemenea cadou... (pentru

sine) nime n-ar îndrăzni să-mi

calce hotarele.(tare) Blestem e,

ori miracol divin? Depinde numai

de cum îl foloses,ti. E Cadou

numai...

O us,a secretă din perete s-a deschis s,i Elisabeta intră

(CONTINUED)
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ELISABETA

Cadou? Ce fel de cadou, spune-mi!

VLAD T,EPES,
În mica mea tăris,oară am

desfiint,at obiceiurile neamului

prost. Tâlharii, cers,etorii

s,-alte scursuri i-am pus să...

aleagă. Muncesc ori...

ELISABETA

Domnia ta cere multe de la

oameni.

VLAD T,EPES,
S,i cu păcate s,i cu sufletu-n rai

nu se poate. Ca să sameni pământ

bun, mai întâi scot,i buruiana.

Dacă prostimea ar asculta de

vorba bună...

ELISABETA

S,tiu ca n-o faci cu drag, dar...

s,mechere, mi-ai schimbat vorba s,i

nu mi-ai zis de cadou...

VLAD T,EPES,
Ce-ai zice de un regat

vlaho-ungar? Cadou de nuntă.

ELISABETA

Pentru mine, vai... va fi

Alexandru, vărul nostru,

de-acord?

VLAD T,EPES,
Corvinu ne e prieten, dar la

condus oameni nu se pricepe. Dar

ce zici, dragă, nu merită oamenii

dintre care ai venit o lingură de

înt,elepciune, din mâna ta.

ELISABETA

Eu, o femeie, mai puternică ca un

bărbat, conducător de t,ară!?

VLAD T,EPES,
Mi-ai umplut nopt,ile cu nevoile

oamenilor? Aia as,a, cealaltă

altfel, s,i-n multe trebi m-ai

inspirat dragă. Te pricepi, bine

ca Alexandru s,i cu mine împreuna.

Ce zici?

ELISABETA

Regină...

(CONTINUED)
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VLAD T,EPES,
La semnul tău...

ELISABETA

O să ma gândesc s,i o să-t,i dau de

veste...

VLAD T,EPES,
Până atunci, Măria ta e rugată sa

primească acest mic, micut, cadou,

ca semn al afect,iunii mele pentru

domnia ta.

(din cutie) ea îs,i pune bros,a(un crin alb) pe piept

ELISABETA

Vai, ce frumoasă, nu trebuia...

uite ce mi-ai făcut, acum trebuie

să caut o alta rochie pentru ea,

abia ce mă îmbrăcasem...

cochet, trimite un sărut aerial/bezea s,i pleacă

CERCETAS, 1

Să caut osteni pentru...

VLAD T,EPES,
Acestă chestiune cere o

delicatet,e deosebită, trebuie s-o

fac personal.

CERCETAS, 1

E prea periculos, Măria ta.

Vlad face semn, cercetas,ii pleacă capul a încuviint,are

VLAD T,EPES,
Îmi trebuiesc hărt,i cu castelul

Corvinilor s,i să-mi găsit,i pe

cineva din suită, căruia... îi

lucesc ochii la bani.

CERCETAS, 1

Am s,i găsit o asemenea

persoană... (mai tare) să intre

aliatul nostru!

cineva intră, numai cizmele i se văd

INT. BIROUL LUI VLAD. NOAPTEA; AN:2010

Cizmele unui soldat(vampir) intrând la Vlad. Cu o

plecăciune îi înmânează un dosar cu fotografii (luate pe

timp de noapte-infraros,u)

(CONTINUED)
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SORIN

I-am găsit, s,ire!

VLAD

Femeia asta i-o bătut pe

Corvini!? (pt sine) o femeie mai

puternică decât... semnul meu.

Vrednică es,ti să conduci regatul

ce am să-l înfăptuiesc.(tare)

Vreau sa vorbesc cu tinerei

ăs,tia.

SORIN

Am înt,eles!

după doi pas,i în retragere, se opres,te

SORIN

Dacă refuză invitat,ia, să-i...

VLAD

Sorine, lasă gândirea asta de

soldăt,oi, ei sunt... aliat,ii mei.

Convinge-i să vină!... Mai bine

să nu te-n torci, decât să vii cu

mâna goală... t,i-am dat o misiune

us,oară.

SORIN

Am înt,eles!

Vlad aruncă fotografiile pe masă, în ele se vede Selenia

s,i Mihai în apartamentul lor.

INT. APARTAMENTUL M&S - DORMITOR. ZIUA, DRAPERII

Selenia adormită. Mihai nu poate să doarmă

MIHAI

Seli, sunt eu un animal?

SELENIA

(adormită)

Ce-i baiu? De ce nu dormi?

MIHAI

Mă mai iubes,ti?

SELENIA

Ce fel de întrebare mai e s,i

asta?

MIHAI

La nimeni nu-i plac mons,trii.

(CONTINUED)
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SELENIA

Ce?

MIHAI

Sângele nu e decât gaz pe foc, un

drog, mă face s,i mai... Cu

fiecare dus,că-s mai... monstru!

SELENIA

Ai sa te obis,nuies,ti... odată.

Acum e... timpul de dormit! Nu te

mai smiorcăi ca un copil.

MIHAI

(mai târziu)

Mai es,ti trează?

SELENIA

mm hm

MIHAI

Cum pot,i să iubes,ti un animal?

Selenia se ridică s,i ea în s,ezut

MIHAI

Es,ti fericita? T,i-s deajuns?

Ce-t,i place la mine, de ce mă

iubes,ti?

SELENIA

Te iubesc pentru ca es,ti un tip

de treaba, plus sexy s,i... es,ti

atent. Am mai vorbit despre asta,

altceva te frământă, nu-i as,a? Ce

anume?

MIHAI

Crezi că o să fiu un tătic bun?

SELENIA

Asta era problema!? Bineînt,eles

că o sa fii. Măi... copil mare.

Ia vino aici.

îmbrăt,is,are

SELENIA

Dacă es,ti în stare să ai grijă de

mine... încă un monstrulet, mic

acolo, ce-i pentru tine?

Selenia se întinde în pat

SELENIA

T,i-e friiică! T,i-e frică! La

copilu’ mare i-e frică.

(CONTINUED)
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MIHAI

Nu...-s copil. Eu îs bărbat! S,i

vreau sa fiu puternic pentru voi

doi amândoi.

Mihai pune capul pe burta ei s,i cântă

MIHAI

Dormi, nani, dormi puis,or

Tati-t,i cântă, s-ai somnul us,or

SELENIA

Mai jos, acolo e stomacul,

cântăret,ule.

MIHAI

NU întrerupe cântecul lui tati

pentru fetit,a lui... s,i fă bine,

nu-mi înghesui fata cu stomacul

tău cel mare.

INT. APARTAMENTUL M&S - LIVING. NOAPTEA

SELENIA

M-am gândit c-ar fi bine dac-am

vărui put,in pe aici, culorile

s-au cam s,ters.

MIHAI

Da de unde, îs la fel ca anu

trecut. La ce să le mai schimbam?

SELENIA

Pentru că zic eu, d-aia! Mută-t,i

fundu’... monstru lenes,. La

cumpărături...

MIHAI

S,i eu n-am nimic de zis în toate

astea?

SELENIA

Nu prea!

MIHAI

Dar nu te pot lăsa singura aici.

SELENIA

Nu pot,i ori nu vrei? Pot să-mi

port singură de grijă. Singurii

mons,tri din împrejurimi suntem

noi.

(CONTINUED)
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MIHAI

Ei s,i tu, nu te supăra.

SELENIA

Vrei ca femeia ta gravidă să facă

singură toate treburile astea...

epuizante?

MIHAI

ok, ok m-am dus.

Mihai pleacă, Selenia se as,ează confortabil. Îs,i toarnă

nis,te alcool, întinde picioarele pe măsut, ă s,i dă drumul la

televizor din telecomandă.

Ochii îi cad pe poza lui Mihai care, parcă se uită la ea.

Cu un oftat, răstoarnă poza cu fat,a în jos.

SELENIA

În sfârs,it, linis,te.

EXT. SCARA BLOCULUI-AFARA. MAI TÂRZIU-NOAPTEA

Mihai pleacă neobservând/neobservat(de) MAS,INA care

parchează în fat,a scării. Din aceasta ies trei soldat,i

(ai lui Vlad) în echipament militar hi-tech (camere video

la cască).

INT. APARTAMENTUL M&S - LIVING. NOAPTEA

TV-ul merge, Selenia adormită pe canapea. Intrat,i în

cameră, soldat,ii scot armele s,i se apropie de ea.

EXT. SCARA BLOCULUI-AFARA. MAI TÂRZIU

Mihai se întoarce de la cumpărături s,i observă poze cu el

s,i Selenia pe bordul mas,inii cu care au venit soldat,ii.

Scapă plasele s,i se grăbes,te sus pe scări.

INT. APARTAMENTUL M&S - LIVING. NOAPTEA

Sorin are pistolul la tâmpla Seleniei.

SORIN

Am ordinele mele s,i am să le

execut fie că(Mihai intră) vă

place ’au ba.

SELENIA

Cine te crezi tu, mă?

(CONTINUED)
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Sorin trage un glont, în umărul ei, glont,ul trece prin ea,

iar rana se vindeca. Mihai începe să se transforme în

hibrid. Cu un deget Sorin mută sigurant,a armei de pe

"normal" pe UV, (mai e s,i varianta Ag-argint pe arma)

SORIN

Cuminte căt,elus, că acus,ica rămâi

fără stăpân. Cătus,ele!

Mihai e încătus,at (ghimpi pe partea interioara a

cătus,elor) de cei doi soldat,i (din stânga s,i dreapta lui)

SORIN

S,efu... nu-i place sa fie

refuzat.

SELENIA

Gentleman sadea. Doar că e o

problema.

SORIN

Da? S,i mă rog care?

SELENIA

Sunt rus,inoasă!

Cu o mis,care rapidă Selenia desface pistolul(mecanismul de

alimentare) s,i începe lupta corp la corp cu Sorin

SELENIA

Mihai, acum!

Mihai încearcă să se transforme, dar cade în genunchi

electrocutat de(la) cătus,e

VAMPIR 2

Ce-i baiu, cut,ulică? Nu-t,i place

să dansezi? Melodia asta-i

special făcută pentru cei ca

tine.

vampir 2 apasă pe o telecomandă s,i îl s,ochează pe Mihai

Selenia nu poate t,ine pasul cu Sorin. Mihai se transformă

tot mai mult, într-o repriză de electro-s,ocat, Mihai, îl

mus,că de picior pe cel cu telecomanda(pe care o scapă),

Mihai se eliberează s,i îi anihilează pe amândoi.

SORIN

La naiba.

Sorin îi împlântă Selenei cut,itul-baionetă în umăr

(t,ipăt)s,i o prinde de perete. Se întoarce să-l înfrunte pe

Mihai dar prea târziu Mihai, acesta e în spatele lui s,i-l

hăcuies,te într-o furie animalică s,i continuă până nu mai e

decât fărămit,e. Se opres,te în fat,a Seleniei cu mâna

ridicată, ca s,i pentru a lovi încă sub influent,a furiei.

(CONTINUED)
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SELENIA

Mihai! Ajunge!

Mihai ezită apoi se transforma înapoi în om

SELENIA

N-avem timp de prostii, au să

vină s,i alt,ii, curând.

INT/EXT. ÎN MAS,INĂ - MAI TÂRZIU

Linis,te mormântală

MIHAI

Seli, n-am vrut să...

SELENIA

S,tiu... las’ că mai vorbim noi,

altădată. Deocamdată trebuie sa

ne concentram la drum.

MIHAI

Am gres,it. Mi s-a întunecat

mintea...

SELENIA

Nu-t,i pot,i controla pornirile

dacă nu te hrănes,ti.

MIHAI

S,i care-ar mai fi diferent,a

dintre mine s,i animalele astea.

Trebuie să existe o alta cale.

SELENIA

Mihai, nu es,ti primul care a

încercat... transformarea

genetică e ireversibilă. Suntem

diferit,i... o viat,a normală, doar

un vis....

MIHAI

Eu nu asta mi-am dorit pentru

sot,ia mea!(se corectează) Pentru

FAMILIA mea. Tu, cu mine s,i

copilu’...

SELENIA

Sot,ie? Nu crezi că te cam

grăbes,ti mătălut, ă? Eu credeam ca

bărbatul cere femeia mai întâi,

că as,a-i frumos, ai cam sărit

peste faza asta.

(CONTINUED)
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MIHAI

(amuzat)

Mi-a ies,it din minte că tu es,ti

din vremuri... de demult. Nu se

mai poartă, azi femeile... cu mai

multă experient, ă, vor...

SELENIA

Măi obrăznicel... Tinerii

din ziua de azi! Ce mă fac eu cu

tine...(pauză) Nici măcar Victor

Vampirul n-a s,tiut de ăs,tia.

MIHAI

Au venit cu tema pregătită

de-acasă.

SELENIA

Pregătită pentru... cei ca noi,

super-puternici.

MIHAI

Nu vreau astfel de... aproape

de familia mea...

SELENIA

Familie... n-as, fi crezut

nicicând că am să mă mai gândesc

la as,a ceva.

MIHAI

Să speram că dacă ne vom ascunde

suficient de bine...(în s,oaptă)

de-ar fi un loc sa te ascunzi s,i

de propriile... gres,eli...

Pe măsură ce mas,ina se îndepărtează un dispozitiv de

urmărire clipes,te de sub mas,ina lor.

INT. CAMERA DE CONTROL INFORMATIC-MAI TÂRZIU

Analis,ti la calculatoare filtrează diferite date.

Vlad prives,te imaginile înregistrate de camera mobilă (de

pe casca lui Sorin). Imaginile se opresc în momentul în

care Sorin e lovit de pământ iar camera se defectează.

VLAD

S,i uite as,a mi se duce mie vestea

de gazdă bună... Căscat,i

ochii(loves,te cu pumnul în masă)

neisprăvit,ilor as,a-mi urmat,i voi

ordinele. V-am cules de pe stradă

s,i as,a mă răsplătit,i? Avem nevoie

de aliat,i.(calmat) Dat,i-le de

urmă? Trebuie prevenit,i s,i voi vă

jucat,i.

(CONTINUED)
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ANALIST 1

Avem un dispozitiv de urmărire

montat pe mas,ina lor... un gps.

VLAD

Arată-mi!

pe monitor un punct ros,u se mis,că pe harta stradală a unui

oras,.

VLAD

Zilele vă sunt numărate s,i voi

nici măcar nu s,tit,i ce primejdie

vă pas,te.

INT. DEPOU ABANDONAT. SEARA

Selenia s,i Mihai ies din mas,ina, alta decât cea cu care au

plecat. Selenia, la margine, dă foc la cărt,ile de

identitate

SELENIA

Nume, casă... altele noi!

MIHAI

Fugitul ăsta de sub nasul

urmăritorilor e mai fain când îl

vezi la tv. James Bond--

SELENIA

--În filme primes,ti a doua s,ansă.

În realitate... la nimeni nu-i

pasă de tine.

MIHAI

În realitate te trece pis,area de

nu s,ti cum să-t,i opres,ti vezica

să nu... spuie ceva.

SELENIA

Realitatea e mult prea

sângeroasă... chiar s,i pentru un

vampir.

MIHAI

Iar mătălut, ă es,ti vampiroiul care

strâmbă nasul la sânge?

SELENIA

Mihai!?

MIHAI

Selenia!? Nu fi rea, că te papă

Goga. Descret,es,te-t,i fruntea!

(CONTINUED)
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SELENIA

Ce faci?

MIHAI

Încerc să te înveselesc.

Mihai dă să se pună pe o sofa veche

SELENIA

Na! Nu te pune jos! Mută-t,i

fundu’ de agent... de comedie

după haleală. Eu instalez nis,te

capcane de avertizare, apoi...

MIHAI

Da’ nu-mi place sângele altora.

SELENIA

S,i ce crezi, că o să te hrănesc

din venele mele toată viat,a? Ce-s

eu felu-ntâi pe viat, ă?

MIHAI

Vampirit, ă sexy, delicioasă. Cine

n-ar vrea as,a ceva?

SELENIA

Mihai... nu mai pot să te hrănesc

ca până acum. Trenurile s-au mai

schimbat (se mângâie pe burtică).

Nu mai es,ti singurul care îmi

mănâncă... nervi.

scoate o hartă

SELENIA

Asta e cea mai apropiată

ascunzătoare nepăzită. Trebuie sa

ne mis,căm rapid, avem nevoie de

resurse, s-ar putea să stăm în

ascunzătoare o vreme.

MIHAI

S,i dacă nu găsesc nimic?

Selenia pune degetul pe semnul unui spital

SELENIA

Dacă n-avem de ales... Ai grija

să nu te urmărească careva, s,i

fii cu ochi-n patru să nu--.

MIHAI

Da, da, mami! Mă uit înainte să

traversez drumul, o să... dau

din coadă s,i ca un ogar o să-mi

miros... drumul înapoi. Hei, am

(MORE)

(CONTINUED)
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MIHAI (cont’d)
voie să mă dau după puicut,e

tinerele. Nu? Da’ pisicut,e?

SELENIA

Mă scot,i din sărite! Hai odată,

valea! Câteodată mi se pare că nu

es,ti în stare...

EXT. LA S,OSEA. NOAPTEA

Într-o parcare la marginea unei s,osele, prima mas,ină cu

care au plecat Selenia s,i Mihai stă nepăzită. Un individ

se apleacă s,i ia dispozitivul de urmărire de sub mas,ină s,i

telefonează la...

INT. CAMERA DE CONTROL INFORMATIC

VLAD

Le-at,i pierdut urma?(închide

telefonul). As, fi fost dezamăgit

dacă at,i fi reus,it să-i prindet,i

atât de us,or.

VAMPIRIUS

Sire, supra-apreciat,i important,a

acestor indivizi...

VLAD

Au reus,it să scape de Victor,

faptele vorbesc de la sine.

VAMPIRIUS

Norocul surâde s,i pros,tilor.

VLAD

Pros,tii ăs,tia au scăpat de doua

ori de urmăritorii tăi. Nu! Ei au

deja roluri de jucat în planurile

mele. Ei s,i cu mine avem un

inamic comun.

VAMPIRIUS

...care s-ar putea să ajungă

înaintea noastră la ei.

VLAD

Arată-mi pe hartă unde ia-t,i

pierdut... Zoom!

VAMPIRIUS

Am putea căuta mort,i suspecte în

zonă... Vampirii trebuie să se

hrănească s,i ei.

(CONTINUED)
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VLAD

Îi subestimezi, prietene. Au să

se aprovizioneze la una post din

zonă.

VAMPIRIUS

Victor are ascunzători, pe aici!

VLAD

Suprapune-mi hărt,ile. Ca să

prinzi o vulpe, trebuie să

gândes,ti ca o vulpe.

Vlad face un punct pe hartă în zona oras,ului

VLAD

Vampirius, pregătes,te oameni. De

data asta mă duc eu. Oamenilor

ăstora trebuie să li se ofere o

s,ansă.

VAMPIRIUS

Iertat,i-mă s,ire, dar ce se

întâmplă dacă, nu vor...

VLAD

Vampirius prietene, nu am să le

dau de ales. Ca să reus,es,ti

întotdeauna, trebuie să...

INT. ASCUNZĂTOAREA-SEARA-CONTINU

VLAD

Fi cu câteva mutări înainte...

Vlad e în interiorul unui laborator pentru analize sânge.

Pe un dulap frigorific scrie: sânge artificial "x2as5", pe

următoarele "O1", "A2","B3","AB4".

Vlad cu o seringă în mână, inserează în fiecare pungă de

sânge o substant, ă galbenă

VLAD

Încă una s,i am terminat s,i cu

dulapul ăsta.

VAMPIRIUS

Le contaminam pe toate?

VLAD

Nu se lasă nimic la întâmplare.

Vlad închide dulapurile.

Zgomote s,i gălăgie se aud de afară. Lidia o fată de cam 10

ani e adusă cu fort,a înăuntru. Mâinile îi sunt legate în

mâinile soldat,ilor ea se zbate fără succes.

(CONTINUED)
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VLAD

Ce-i cu gălăgia asta?

LIDIA

Dă-mi drumul! Vă spun la tati.

Pros,tilor, ce vret,i de la mine?

Amuzat, Vlad îi taie legăturile de la mâini s,i chiar în

momentul în care ea încearcă să se "uite" la ceas el o

prinde de mână

VLAD

Ei, ei fetis,cano. Unde t,i-ai

uitat manierele?

LIDIA

Dă-mi drumul!

VLAD

Te dai tare, ai?

Vlad arată un scaun în care se pun oamenii pentru

colectarea (fort,ată) de sânge.

Vampirius scoate încă o sticlut, ă din geantă.

VAMPIRIUS

Domnule, nu...

VLAD

E imună la as,a ceva. Ea are un

alt rol de jucat.

Vlad îi astupa gura cu banda adezivă

VLAD

(fetei)

În caz că preferă mâncare

proaspătă. Mi-ar fi mai mare

plăcerea să mă scape de tine.

Oricum vor alege, vor deveni

parte a unui destin măret,.

INT. ASCUNZĂTOAREA LABORATOR-MAI TÂRZIU

Mihai se strecoară printre umbrele gardienilor lui Vlad,

s,optind sfidător către aces,tia

MIHAI

Sare pe coadă... Auzi, eu să nu

fiu în stare, ha!?

Mihai traversează nis,te coridoare, verifică câteva us,i,

mai verifică harta din când în când, dar pentru că nu

poate să o descifreze corect o bagă în sân supărat

/resemnat.

(CONTINUED)
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MIHAI

(ironic)

Presupun că acuma ar vrea să cer

instruct,iuni de la cineva...

Umbra unei patrule. Mihai se pites,te, patrula trece

aruncând o privire pe geamul unei us,i

MIHAI

Fericit,i cei cu gura căscata căci

lor li se revelează...

Mihai deschide us,a pe carea verificat-o patrula s,i o vede

pe Lidia legată, vede tuburile colectoare legate de ea.

MIHAI

Ce naiba... de la copii?!?

Fata îl vede s,i se zbate sfidător crezând ca e de-ai lui

Vlad

Mihai îi face semn să se linis,tească s,i să tacă (semn la

buze). După ce s-a calmat îi ia bandă adeziva de pe gură

LIDIA

(speriată)

Ce vrei cu mine?

MIHAI

S,s,, mai încet, să nu ne audă. Cum

te cheamă?

LIDIA

Lidi...a.

MIHAI

Lidia nu fă zgomot, te scot eu.

Mihai o dezleagă. Apoi scoate pungi de sânge

din dulapuri.

Lidia de cum se vede liberă s,i apasă pe butonul ceasului

ei de mână, Mihai e surprins de gest crezându-se îns,elat.

MIHAI

Ambuscadă!?

LIDIA

Prea târziu...

Doi soldat,i de patrulă cu arbaletele în mână... în spatele

lor.
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INT. SAT MEDIEVAL-T,INUTUL CORVINILOR. NOAPTEA ANUL: 1200

Săteni ucis,i, împrăs,tiat,i peste tot mus,cat,i de vârcolaci.

Corvin s,i o mult,ime de soldat,i.

CORVIN

William... fiule, ce-ai făcut?

un individ distins s,i gărzile lui, se desprinde dintre

umbre s,i vine înspre Corvin s,i oamenii lui

GAL PROTECTORUL

Acest comportament e inadmisibil,

Corvin!

CORVIN

Nu e vina... treburile au scăpat

de sub control.

GAL PROTECTORUL

Echilibrul acestei lumi e fragil,

as,a ceva nu se mai poate repeta.

CORVIN

Iartă-l, nu s,tie ce face...

GAL PROTECTORUL

Am promis sorut,ei mele să vă las

în viat, ă, dar bagă de seamă

Corvine, nu vă jucat,i cu răbdarea

mea!

CORVIN

N-are să se mai întâmple.

GAL PROTECTORUL

Pot,i să fi sigur de asta!

Ambit,iile fiului tău au să te

tragă s,i pe tine în pământ

William nu vrea decât--

GAL PROTECTORUL

O armată(!)... pe care nu-i în

stare să o controleze.

CORVIN

Transmutările astea îi iau

mint,ile, pe zi ce trece nebunia--

GAL PROTECTORUL

Curând transformarea va deveni

permanentă, iar de ceea ce

face... Alexandru Corvines,ti

responsabil, tu es,ti cel care va

curăt,a fii ei.

(CONTINUED)
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CORVIN

Am înt,eles...

GAL PROTECTORUL

Noi suntem protectorii

pământenilor s,i dacă as,a ceva

ajunge la urechea lor nici unul

din voi... nu voi mai îngădui pe

fat,a acestui Pământ. Existent,a

voastră să nu fie mai mult

decât... o s,oapta în adâncuri.

Gal Protectorul se îndepărtează, dar când ajunge în

dreptul lui Corvinse opres,te s,i-i spună în s,oaptă

GAL PROTECTORUL

Dacă nu pot,i să-l disciplinezi

omoară-l... ori închide-l, pe

vecie!

CORVIN

Nu pot să-l ucid... Nu va mai

vedea lumina soarelui... în veci

GAL PROTECTORUL

As,a să faci!

INT. ASCUNZĂTOAREA LABORATOR-CONTINUARE

patrula 1 apasă butonul unui aparat de transmisie

PATRULA 1

Domnule, l-am prins. Obiectivul

numărul unu!

VLAD(O.S.)

Nu-l atinget,i, vreau să vorbesc

cu el. Ret,inet,i-l până vin.

PATRULA 2

Băi s,mecherie, fat,a la perete!

Mâinile sus s,i depărtează

picioarele. S,i tu! (Lidia)

cu fat,a la perete Mihai începe să se transforme, fără

soldat,i să-s,i dea seama, iar când patrula 2 se apropie

Mihai îl loves,te (Coregrafie luptă)

Dar săget,ile speciale(electrificate/s,ocuri)

din arbaletele acestora se dovedesc a fi prea mult

Mihai e întins/învins la podea. Singurul lucru pe care-l

vede sunt pungile de sânge dintre el s,i... ferestre.

În momentul în care se aud zgomote(vine Vlad) de la

capătul coridorului, Mihai o zbughes,te prin ferestre

culegând în drumul lui pungile de pe jos.

(CONTINUED)
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PATRULA 1

(repezindu-se la geam)

A dispărut! Unde naiba...

VLAD

După el!(către soldat,ii cu care a

venit) Căscat,ilor, voi rămânet,i,

păzit,i fata! Vorbim noi mai

târziu!(către soldat,i) Voi

trei(arată înspre scări), eu am

sa-i tău calea dinspre nord.

Vlad s,i Vampirius o iau pe căi diferite în urmărirea lui

Mihai.

PATRULA 1

Tu, căprit,o treci în colt,ul

ăla... ne-ai băgat în bai s,i tot

tu ai să ne scot,i.

patrula 1 o prinde de păr dar acesta ripostează lovindu-l

în gambă cu vârful pantofului. Soldatul îi întoarce un dos

de mână de o aruncă până în colt,ul camerei.

PATRULA 1

Acu, fi fetit, ă cuminte s,i

cheamă-t,i salvatorul, că...

LIDIA

Aaaaa(t,ipăt)

EXT. ASCUNZĂTOAREA-LABORATOR PE ACOPERIS, -CONTINUARE

Pe marginea acoperis,ul plan, Mihai respiră din greu

scot,ându-s,i săget,ile din corpul vlăguit... sângele

din rănile lui fac o băltoacă în care... Mihai îs,i vede

imaginea reflectată... aceasta se transforma în

imaginea lui, copil.

Imaginile lui Mihai s,i Mihăit, ă privind în băltoaca de

sânge se amestecă.

LIDIA(O.S.)

Aaaa(t,ipăt)

T,ipătul îl distrage pe Mihai din amintiri.

MIHAI

Ajunge... ajunge! Nu, n-am să

las...

Mihai ridică una din pungile de sânge s,i o prives,te

(CONTINUED)
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MIHAI

De data asta nu mai fug... până

la fund!

mus,că din pungă s,i se hrănes,te, apoi se transformă s,i se

aruncă peste bordura acoperis,ului înapoi în camera

din care a plecat

INT. ASCUNZĂTOAREA LABORATOR-CONTINUARE

Complet transformat Mihai distruge în mod animalic cele

două patrule care o păzeau pe fetit, ă sfârs,ind lupta fat, ă-n

fat, ă cu ea.

Ea îi prives,te fat,a transformată de ură, temător îs,i

întinde mâna s,i-l mângâie... Mihai se transformă înapoi în

om.

De afară se aud scrâs,nete, frâne de mas,ini.

Mihai ia s,i îmbracă o jachetă

EXT. ASCUNZĂTOAREA-LABORATOR, ÎN FAT,A CLĂDIRII -CONTINUARE

Câteva mas,ini negre de lux, stilate, puternice se opresc

în grabă.

INT. ASCUNZĂTOAREA LABORATOR-CONTINUARE

Mihai cu Lidia în brat,e, dispare afară pe fereastră.

Soldat,ii lui Vlad dispar care încotro...

Un bărbat îmbrăcat bine/aristocratic cu ochii galbeni

(iris) intră în laborator... el e Gal Protectorul.

La capătul întunecat al coridorului Vlad se retrage în

umbre, nevăzut de noii venit,i. O pereche de ochi ros,ii

strălucesc din întuneric, ochii lui Vlad. Apoi culoarea

ros,ie se disipă/disparepare

VLAD(O.S.)

Înapoi la bază. Misiune

îndeplinită.

INT. DEPOU ABANDONAT. SEARA

Selenia stă pe sofa cu o carte pe burtă, adormită în

as,teptarea lui Mihai

În visul Seleniei...



29.

INT. PALATUL CORVINILOR/CAMERA DE TORTURA ANUL: 1200

Vlad T,epes, e torturat. Legat în lant,uri foarte grase.

Corvinintră, tortura se opres,te pentru el.

CORVIN

Cum ît,i place, câine? Mi-a luat

ceva timp până să găsesc un

tratament potrivit, să nu-t,i

rămân dator.

VLAD T,EPES,
Sunt flatat. Marele Corvinbagă în

seamă existent,a mea, umil

conducător al unei tăris,oare cât

latul mâinii...

CORVIN

Bestie, am să-t,i s,terg odată

zâmbetul ăsta de pe

fat, ă...(calmându-se) dragă

prietene, de cât,i ani es,ti

musafirul acestei camere?

VLAD T,EPES,
Sincer, am pierdut numărul. Am

fost prea ocupat numărând

darurile tale generoase, cu

spatele. Es,ti mult prea darnic,

dragă prietene nemuritor.

CORVIN

A dracu pielea pe tine. Ei lasă

că nemurirea e lungă... s,i

crede-mă până-n ultima clipă ai

să fii musafir aici. Ai să învet,i

ce-i durerea...

VLAD T,EPES,
Nemurirea... avem destul timp să

vorovim despre ea.

CORVIN

Nu era a ta, de luat!

VLAD T,EPES,
Puterea! Nu es,ti singurul care o

vrea!

unul din tort,ionari îl loves,te. Corvinîi face semn să se

oprească

CORVIN

Puterile astea ît,i iau mint,ile.

Puterea corupe--

(CONTINUED)
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VLAD T,EPES,
Vrei să-mi t,ii mie lect,ii, crezi

că-s prunc să mă duci de nas?

Vrei totul pentru tine. Vrei ca

tot,i să t,i se se-nchine numai

t,ie.

CORVIN

Nu pot,i să iei cu fort,a--

VLAD T,EPES,
Tu vorbes,ti tâlharule? Am să-t,i

iau puterea înpoi! M-auzi, tot?!

Toată lumea asta va fi a mea.

CORVIN

Acest dar, mi-a fost dat numai

mie!

VLAD T,EPES,
Pe de-a moaca? Totul se plătes,te!

CORVIN

Plata mea e prea mare. De ce

Elena, Vlade? De ce să plătească

ea în locul meu... Ea era

perfectă.

VLAD T,EPES,
Lipsa ta de viziune e perfectă.

Oamenii perfect,i au un singur

defect... perfect,iunea! Pe fudul

nu-i păcat să-l--

CORVIN

--Te crezi mare strateg,

vizionar, dar ai uitat un singur

lucru. Nici tu nu es,ti decât un

om, mai ai s,i tu ai de pierdut.

VLAD T,EPES,
Mi-ai luat deja tot ce-am avut.

CORVIN

Nu chiar tot...

Corvinaruncă la picioarele lui Vlad bros,a ce i-o dăruise

el logodnicei lui(Elisabeta) .

CORVIN

Pe asta n-ai văzut-o, ai? Ooo...

mare vizionar, ai uitat că s,i tu

es,ti om... Dinte pentru dinte,

Vlade.

Corvinpleacă, tortura reîncepe, dar Vlad nu pare să

răspundă, privind inert la bros, ă. Corvinse opres,te la us, ă.

(CONTINUED)
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CORVIN

(călăului)

Pot,i să faci pauză, trupul lui nu

mai simte. Lasă-l să se bucure de

roadele muncii sale.

EXT. LA S,OSEA. NOAPTEA TÂRZIU AN:2010

Mihai merge grăbit întorcănd des capul înapoi sa vadă dacă

nu are urmăritori. Pe brat,e are fata somnoroasă. Nimeni nu

îi urmăresc as,a că o lasă jos obosit. O vreme merg în

tăcere. Se opresc pe o bancă

MIHAI

Cum te simt,i, mai bine?

LIDIA

Aha.

MIHAI

Cum ai ajuns... acolo?

LIDIA

M-au luat de pe strada...veneam

de la scoală.

MIHAI

Părintii tăi trebuie să fie mort,i

de îngrijorat,i.

LIDIA

S,tiu ei că mă descurc...

Tăcere

MIHAI

Ît,i chem un taxi ca să te ducă

acasă.

LIDIA

Da, da s,i eu vreau sa vorbesc cu

ei.

MIHAI

Ce căscat îs. N-am la mine

mobilul... trebuia să mă duc

la... aprovizionare... la Mall s,i

l-am uitat...

LIDIA

Tot timpul mergi la Mall cu capul

în nori? Sot,ia ta...

MIHAI

Hei! Începi să semeni cu prietena

mea, atâta cicăleală... S,tii ce?

(MORE)

(CONTINUED)
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MIHAI (cont’d)
Mergem la Mall, e un telefon

public chiar în fat, ă. Nu e

departe.

LIDIA

ok

MIHAI

Ceasul tău... ce e?

LIDIA

E... stricat. S-a stricat acolo.

MIHAI

Ce-ai văzut acolo...

LIDIA

E secretul nostru.

MIHAI

As, avea...

LIDIA

Probleme? Tu nu merit,i as,a ceva.

Tu es,ti de treabă s,i... puternic.

S,i frumos.

MIHAI

Ei... s,i tu es,ti de treabă s,i...

cred că va trebui să-t,i iau ceva

de la Mall, dacă tot mergem.

Merit,i, ai fost o curajoasă s,i--

LIDIA

--s,i n-o să spun la nime! Noa

hai, la cumpărături!

INT. LA MALL. MAI TÂRZIU

cu voce veselă

LIDIA

S,i choco-ho! E as,a bună... s,i

nis,te Spring! E cam mult, da’

ciocolata e as,a bună...

Cos,ul de cumpărături e aproape plin. Lidia umbla printre

rafturi s,i se tot întoarce la cos, cu câte-o bunătate.

Mihai e distras(cu mintea în alte părt,i).

LIDIA

De ce nu-l cumperi odată?

(CONTINUED)
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MIHAI

Ce?

LIDIA

Ai trecut pe lângă standul ăsta

de trei ori deja s,i nu te-ai

uitat decât la asta. Poftim!

Lidia pune în cos, jucăria la care se tot uita Mihai,

"Soneria lu’ tati"(două part,i una pt femeia gravida, alta

pe "tati").

LIDIA

Acum hai s,i pe partea cealaltă,

acolo trebuie să aibă s,i--

MIHAI

--Hoa, t,ie chiar ît,i place să

faci cumpărături. Da’ cred că de

data asta ajunge. Buzunarul meu

nu e chiar atât de adânc.

La CASIERIE Mihai pune dulciurile într-o punga separată

pentru ea.

MIHAI

Atâtea dulciuri nu sunt bune la

dint,i, dar...

LIDIA

Dar ce fel de mituire e aia, doar

cu o singură ciocolată? Tăcerea

costă.

MIHAI

Fetele!...

EXT.LA IES,IREA MALL-ULUI. CONTINUARE

Un OM cu s,apcă, trece prin fat,a lor privindu-i în treacăt

absent

MIHAI

Uite, telefonul(public)!

LIDIA

E stricat.

MIHAI

Huliganii... atunci... trebuie să

căutăm în alta parte telefon,

ori... uite, o mas,ină de polit,ie.

Te duc ei acasă.

(CONTINUED)
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LIDIA

S,i vrei să le explici tu cum am

ajuns să mă pierd.

MIHAI

Nu... măi nu crezi că es,ti prea

des,teaptă?

LIDIA

Nu! S,i nici nu pot,i să mă las,i

uite-as,a în mijlocul drumului...

MIHAI

Bineînt,eles că nu te las...da’

n-am de unde să fac rost de

telefon...

LIDIA

Acasă n-ai?

MIHAI

Ba da.

LIDIA

Păi atuncea să mergem acasă la

tine s,i să dăm telefon de acolo.

MIHAI

Dacă-t,i convine...

LIDIA

Stai departe?

MIHAI

Relativ...

LIDIA

Sunt atât de obosita, mi

se-mpletesc picioarele... S,i mi-e

somn.

Mihai bagă pungile cu cumpărături una-n alta s,i...

MIHAI

O să te iau în brat,e... o să

mergem s,i mai repede... ioi,

ciocolata aia chiar e.. plina

de... calorii

Dintr-un colt, întunecat OMUL cu s,apcă dă un telefon

OMUL

I-am găsit!

VAMPIRIUS(O.S.)

Urmăres,te-i de la distant, ă.
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INT. DEPOU ABANDONAT. SEARA

Zgomote. Selenia se trezes,te s,i pune mâna pe pistol.

Ceasul arată 3:53. Mihai intră având în brat,e punga de

cumpărături s,i pe Lidia adormită. Pe ea o pune pe o sofa

SELENIA

Pe unde-mi umbli la ora asta?

MIHAI

Astea sunt pentru tine...

Mihai scoate obiecte de decorat, tapet, vopsele s,i pensule

MIHAI

S,i am adus s,i de mâncare,

(mândru) am s,i gustat... e put,in

cam sărat...

SELENIA

Mă surprinzi... de două ori.

MIHAI

S,i am adus s,i nis,te reviste de

citit, dacă vrei...

scoate revistele cu titluri de "cum să fi părinte", dar

Selenia se uită la fata de pe sofa.

SELENIA

N-ai uitat cea? Pe ea pe unde ai

găsit-o? Ît,i plac copii... dar cu

asta ai cam întrecut măsura?

MIHAI

Am o explicat,ie...

SELENIA

Ai găsit-o pe raft s,i te-ai

gândit s-o iei?

MIHAI

Măi! Ia mai lasă-mă s,i pe mine să

zic ceva.

SELENIA

Mihai, ai adus un copil! Aici!?

Ce explicat,ii ai, hai zi!

MIHAI

Ea a vrut...

SELENIA

De când te uit,i tu în gură la un

copil? Ce nu l-ai dus acasă?

(CONTINUED)
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MIHAI

Asta încercam să fac... ce te

zburles,ti, abia ne-am mutat aici,

aici e în sigurant,a.

SELENIA

S,tii unde ar fi fost s,i mai în

sigurant,a, acasă lângă mă-sa!

MIHAI

De aici ar fi trebuit să dăm

telefon la maică-sa, dar acuma

doarme.

SELENIA

Până mâine... ai face bine să-mi

spui unde-ai fost s,i ce-ai făcut

că... că... te belesc!

MAI TÂRZIU

MIHAI

A trecut printr-o grămadă mai

bine să doarmă, până mâine. Mâine

o să-i căutăm părint,ii

SELENIA

Mâine... tu(!) o să te apuci

de telefonat. Eu, o să mă apuc

de căutat alta ascunzătoare

pentru noi.

Doar acum Selenia observă "jucăria lu tăticu"

SELENIA

Asta ce mai e?

MIHAI

E pentru... când o să vrea

copilul să... iasă. Apes,i pe

buton s,i eu las totul

din mână... ascultă.

Mihai apasă pe buton s,i din partea a doua a jucăriei se

aude cântecelul lui tăticu

SELENIA

Mihai, mai sunt cinci luni până

atunci.

MIHAI

Nu se s,tie niciodată! Pot,i să mă

chemi s,i în alte treburi, des,i

chestia asta e pentru... "sunt în

travaliu, vino la mine!"

(CONTINUED)
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SELENIA

As, putea să o folosesc, sau... as,
putea să folosesc telefonul

pentru as,a ceva.

MIHAI

Cred că l-am uitat pe al meu pe

undeva...

SELENIA

Ca-ntotdeauna. L-ai lăsat pe

bordul mas,inii după ce te-ai

jucat pe el.

MIHAI

(ochi rugători)

Telefon, telefon... dar nu are

cântecelul lui tăticu.

SELENIA

Este sonerie...(se întrerupe)

bine, dacă preferi as,a. Dar va

trebui să t,ii jucăria asta cu

tine, tot timpul. Dă-mi voie să

te ajut cu trebus,oara asta

(zâmbet malit,ios).

Selenia scoate nis,te bandă adezivă s,i îi lipes,te jucăria

pe piept "din mai multe încercări"

MIHAI

Hei! Doare...

SELENIA

Foarte bine, o să t,ii minte.

Lidia se trezes,te

LIDIA

Mihai?

MIHAI

Te-am trezit? Iartă-ne. Vino

aici, vreau să-t,i prezint pe

cineva... Ea e Selenia.

LIDIA

E dragut, ă.

timidă ea se ascunde în spatele lui Mihai dar îs,i bagă

mâna în rana de pe spatele lui. O tăietura dea lungul

spatelui. Nu sângerează dar nici nu arată prea bine.

MIHAI

Auci!

(CONTINUED)
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LIDIA

Ce-ai păt,it?

MIHAI

Ai nimic... o fi vreo zgârietură.

LIDIA

Nu dacă o las,i as,a. Trebuie

curăt,ată că altfel se poate

infecta!

MIHAI

O nimica toată.

SELENIA

Ar trebui să se fi vindecat deja.

LIDIA

Dar nu e, ceea ce înseamna ce e

infectată deja... Am mai văzut

as,a ceva, tata e doctor...

SELENIA

Cred că ai dreptate... ia să

vedem unde e o trusă de prim

ajutor. Uite o seringă... pentru

inject,ii...

MIHAI

Hei, una două ît,i place când vine

vorba să-mi găures,ti pilea.

SELENIA

Răzbunarea e... dulce. Lidia uite

aici sticlut,a asta cu spirt

dezinfectant. Toarnă-l pe rană,

pe tot, că este de unde.

LIDIA

aha

fetit,a toarnă alcoolul pe rana s,i tamponează cu o figură

care arata ca-s,i ia rolul în serios. De pe pieptul lui

Mihai se desprinde banda adeziva care t,inea jucăria

lipită...

SELENIA

Aia trebuie pusă înapoi.

LIDIA

Nu se mai lipes,te. S,tiu eu ce

trebuie să fac!

Ia un super-glue/lipici instant s,i cu asta lipes,te jucăria

de pieptul lui. Mihai face ochii mari, Selenia râde pe

înfundate.

(CONTINUED)
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LIDIA

Tati mi-a arătat odată, când s-a

rupt capul la o păpus, ă... lipici

instant!

MIHAI

Acu, v-ajunge! În pat cu voi că

v-at,i distrat destul.

LIDIA

Numai dacă îmi spui o poveste de

culcare.

MIHAI

Nu avem cărt,i de poves,ti pe aici,

dar... a fost odată ca niciodată

o print,esă care a fost răpită de

zmei. Ea trebuia salvată de un

cavaler curajos...

LIDIA

Un cavaler... fără telefon mobil!

MIHAI

Ce vorbes,ti, pe vremea aia

telefoanele nici nu fuseseră

inventate...

INT. ASCUNZĂTOAREA LABORATOR

Gal Protectorul prives,te la filmul de la camera de

supraveghere a laboratorului unde Mihai dispare cu Lidia,

pe fereastra.

Un asistent intră în cameră. Gal opres,te filmul (Mihai în

prim-plan)

GAL PROTECTORUL

Fata mea... Cine e individul care

mi-o luat fata?

ASISTENT 1

E un hibrid! Numele lui e Mihai

Corvin. Tipul ăsta... s,i-a unit

fort,ele cu una dintre protejatele

lui Victor vampirul, pentru al

ucide. Mai sunt responsabil s,i de

moartea fiilor lui Corvin,

William s,i Marc. Curent nu s-au

afiliat nici unei frat,ii--

GAL PROTECTORUL

--Adresa?!

(CONTINUED)
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ASISTENT 1

(îi înmânează dosarul)

Aceasta e ultima locat,ie...

GAL PROTECTORUL

Pregătes,te-mi oamenii. O să le

facem o vizită... pe care să n-or

s-o uite.

EXT. PE O CLĂDIRE ÎNALTĂ LÂNGĂ DEPOU

Vampirius privind în jos la depoul unde s-au adăpostit de

curând Selenia s,i Mihai. Din spate vine Vlad.

VAMPIRIUS

Or fi mus,cat?

VLAD

Vampirii... curând nu va mai fii

cine să-i t,ină în adâncuri...

VAMPIRIUS

Cu put,in noroc...

VLAD

Norocul e pentru pros,ti! Eu dragă

prietene, prefer să-mi creez

soarta, cu mâinile mele. Pot,i să

retragi echipa de supraveghere!

VAMPIRIUS

Dar... n-ar trebui să stăm de

vorbă cu hibridul? Să-i motivam

să ni se alieze...

VLAD

Nu mai e nevoie. Singuri vor veni

la mine, să mă roage să-i

primesc. (prives,te la o sticlut, ă

cu lichid Galben), e doar o

chestiune de timp.

INT. APARTAMENTUL M&S - LIVING

Gal Protectorul s,i oamenii lui cotrobăiesc prin

apartamentul vechi părăsit... vampirii făcut,i bucăt,i

împrăs,tiat,i peste tot.

SOLDAT ANTIC 1

Nu-s aici. Urmele sunt vechi.

GAL PROTECTORUL

S,-au plecat în graba mare.

Clic. Un soldat a trage firul unei mine anti-personal

(CONTINUED)
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GAL PROTECTORUL

Ambuscadă! Afară!

Soldat,ii dau spre ies,ire când...

EXT. APARTAMENTUL M&S- AFARĂ

explozia zguduie clădirea s,i învăluie tot etajul în

napalm, în flăcări.

INT. DEPOU ABANDONAT

Pungile de sânge de la ascunzătoarea depou pe masă. Mihai

s,i Selenia se "hrănesc" amândoi sorbind din pahare. Lidia

doarme.

SELENIA

Nu t,i se pare că exagerezi?

MIHAI

Nu s,tiu despre ce vorbes,ti...

SELENIA

În ce nu te bagi tu...

MIHAI

Doar nu era s-o las în mijlocul

străzii, noaptea, cu animalele

alea... întuneric beznă.

SELENIA

Hai lasă nu mai bate s,aua.

MIHAI

Plus nu e greu să inventezi

poves,ti...

SELENIA

Asta am observat, ît,i place să te

joci!

MIHAI

Abia as,tept să... iasă vrăbiut,a

mea, o să fie grozav!

SELENIA

Crezi? Ia să vedem... Mihai

schimbând pampers,i, cine

s,tie, zeci de ani?... Es,ti sigur

că o să suport,i... mirosul?

MIHAI

Hei, musai să-mi strici visele.

Nimeni nu făcea treaba mare în

visele mele.

(CONTINUED)
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SELENIA

Vai de mine. Am stricat chefu’ la

băiet,el... Ai face bine să vii

sub pătură, s-ar putea să am aici

ceva ce-t,i place...

INT. DEPOU ABANDONAT. DIMINEAT,A

Selenia se trezes,te brusc s,i se grăbes,te la o găleată s,i

vomează. Deranjul îl trezes,te s,i pe Mihai

MIHAI

Seli, ce-i baiu? Nu te simt,i

bine?

SELENIA

Gret,urile de dimineat, ă. Nici

vampirii nu sunt scutit,i...

Mihai merge la ea s-o sprijine, în spatele lui, pe pat se

vede o pată mare de sânge. Când se întorc

MIHAI

Chiar atât de rău te simt,i?

SELENIA

Mihai, e pe parte ta.

INT. LABORATOR MEDICAL. MAI TÂRZIU

Echipamente pentru analiza sângelui. Mihai, Selenia s,i

Lidia as,teaptă într-un colt,.

SELENIA

Te rog să ne iert,i, drăgut, ă,

t,i-am promis ceva s,i acum... nu

te îngrijora. Testele îs gata

imediat s,i am s,i pus mâna pe

telefon.

LIDIA

S,tiu ce-i aia o urgent, ă, nu-s

copil! Mami s,i tati sunt

doctori... s-ar bucura să s,tie că

suntet,i bine.

MIHAI

(în s,oaptă către Selenia)

Arată suspect tipu, n-am

încredere în el.

SELENIA

E unul din cei mai buni

hematologi. I-am făcut nis,te

favoruri pe vremuri, mi-e dator

vândut!

(CONTINUED)
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DOCTOR ADDAM

Interesant...

MIHAI

Ce at,i găsit doctore?

DOCTOR ADDAM

Unde at,i zis că at,i găsit...

mâncarea asta?

Pe masă o sticlut, ă medicală etichetată: Mihai Corvin, din

care a făcut analize

SELENIA

De la una din ascunzători.

DOCTOR ADDAM

Acest sânge e infectat cu un

virus cum n-am mai văzut până

acum. Niciodată! Atacă numai

celulele sanguine modificate.

MIHAI

Modificate, cum adică?

DOCTOR ADDAM

Virusul original ce-l avem de la

Alexandru Corvinintră în celulele

gazdei s,i le modifica. Aceste

celule sanguine sunt atacate

virulent de ce mi-at,i adus voi.

SELENIA

Ai vre-un tratament pentru as,a

ceva?

DOCTOR ADDAM

Din păcate nu, dar dacă nu avet,i

nimic împotrivă, as, vrea să mai

culeg nis,te es,antioane, pentru

studiu.

SELENIA

(plecând)

Nu avem timp de as,a ceva..

DOCTOR ADDAM

(interpunându-se în calea

ei)

Selenia, Victor nu mai e, frăt,ia

noastră e slăbita... Am reînvia

frăt,ia dacă... te vindeci.

Mihai se bagă în fat,a lui amenint, ător s,i put,in transformat
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SELENIA

Mihai! O să mă mai gândesc.

DOCTOR ADDAM

Retro-virusul ăsta, nu-i natural,

cineva l-o făcut anume pentru as,a

ceva. Care e prostul care vi-o

adus as,a ceva?

INT. DEPOU ABANDONAT

SELENIA

Ai tăcut tot drumul. La ce-t,i stă

capul?

MIHAI

N-am nimic.

Mihai iese trântind us,a. De afara se aud zgomote

înfundate, lovituri s,i obiecte aruncate/sparte.

LIDIA

Ce-i cu el?

SELENIA

Bărbat,ii! Nu-t,i spun

niciodată ce gândesc, dacă nu

tragi cu cles,tele din ei...

LIDIA

Din cauza infect,iei e supărat?

SELENIA

Probabil. Nu-t,i face probleme se

întoarce el.

mai multe zgomote din afară

LIDIA

Mă duc--

SELENIA

-- lasă-l! As,a-i mai trece.

Imediat o să-s,i facă aparit,ia, cu

coada-ntre picioare, ca să-i

mângâi ego-ul.

LIDIA

Ce-i aia, ego?

SELENIA

O chestie care-i face pe bărbat,i

să se poarte...
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LIDIA

Seli, nu te simt,i bine?

Selenia se întoarce ca să vomite sânge.

LIDIA

Selenia, ce să fac? Mihai! Unde

es,ti, Mihai!...

SELENIA

Gata, gata, a trecut.

Mihai se întoarce într-un târziu

LIDIA

Acuma vii?

MIHAI

Ce-i baiu, s-a întâmplat ceva?

LIDIA

I sa făcut rău...

MIHAI

Iartă-mă, n-am auzit. Es,ti bine?

SELENIA

Mai bine, dar am face bine să

găsim rapid un doctor...

Mihai are s,i el răni la mâini(pumni) care nu se vindecă

MIHAI

Unde să mă duc? La cine.. mai

s,tii vre-un doctor? Ce să fac?

SELENIA

Pune mâna pe telefon s,i sună-i

părint,ii... ai promis. Pe urmă...

Mihai se s,terge pe mâini s,i scoate telefonul. Îs,i vede

mâna

MIHAI

Nu se mai vindecă...

LIDIA

Tatăl meu ar putea să vă ajute...

e un doctor bun.

MIHAI

Drăgut, ă noi avem nevoie de un fel

special de doctor...

LIDIA

De... vampiri s,i vârcolaci?

La Selenia i se face iar rău
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LIDIA

Doar că... n-o să vă dea drumul

după aceea. El poate să vă

vindece dar n-o să vă mai dea

drumul, niciodată. El zice că

creaturile ca voi n-au ce căuta

"pe lumea asta".

MIHAI

Cum adică... Seli? Iar t,i-e rău?

Selenia(în genunchi) scuipă sânge, apoi vomită abundent.

MIHAI

Seli, te rog nu... E vina mea,

numai a mea... nu, nu, nu.

Selenia e întinsă la podea slăbită, Mihai începe să se

transforme. Selenia îl trage la ea s,i-l obligă s-o

privească în fat, ă

SELENIA

Mihai, termină! Te rog, am

nevoie... de tine...

El se transforma înapoi în om. Selenia scuipă iar sânge,

apoi les,ină.

MIHAI

Seli, ce faci, revino-t,i!

Selenia!

Selenia răspunde neinteligibil

LIDIA

Mihai?!

MIHAI

Copilă, dacă s,tii pe cineva să

poate vindeca asta, cheamă-l.

Nu-mi pasă ce s-o întâmplă pe

urmă.

LIDIA

Bine.

MIHAI

Să-t,i dau telefonul?

Fetit,a apasă s,i t,ine apăsat butonul de la ceasul ei de

mâna

MIHAI

Ce faci? Parcă era stricat...
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LIDIA

Numai dacă întreabă cineva...

N-am vrut să te întâlnes,ti cu

tata, să dispari...

MIHAI

Un transmit, ător?!

LIDIA

Nu-t,i face probleme, vine el.

INT. ÎN AMBULANT, Ă

în ambulant, ă Mihai veghează deasupra Seleniei ea prives,te

pe ceilalt,i: mai e un asistent, Lidia s,i... Gal.

Selenia îs,i pierde iar cunos,tint,a.

INT. COCIOABĂ VRĂJITOAREI. AN 1100

În visul Seleniei:

Cocioaba e sărăcăcioasă cu tot felul de plante, rădăcini

uscate, animale uscate, păienjenis,.

Alăturea e o cus,că cu cât,iva lupi fioros,i.

OM CU MASCĂ

Ai găsit au ba?

VRĂJITOAREA

Otrava pentru un nemuritor?

imposibil!

Rapid omul trage spada s,i o pune vârful la gâtul babei

VRĂJITOAREA

Dar... am găsit ceva încă s,i mai

bun.

OM CU MASCĂ

Vorbes,te până nu-t,i tai căpăt,âna.

VRĂJITOAREA

O fiertură grozavă, cel care o

bea turbează... dă-o cui te

s,icanează...

VLAD

Imposibil, nu e prost...

VRĂJITOAREA

Atunci fă bine s,i ia potăile alea

de acolo, înainte să le dai

drumul, dă-le să o bea s,i pune-le

(MORE)
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VRĂJITOAREA (cont’d)
în cus,că un obiect să prindă

mirosul celui pe care trebuie

să-l (mus,te)...

OM CU MASCĂ

Licoarea asta...

VRĂJITOAREA

Dus,manii tăi n-or să moară dar...

sângele lor se va umple de

turbare. Vor înnebunii!

OM CU MASCĂ

Planul tău e abil ticluit. Îmi

place cum gândes,ti, babo.

OM CU MASCĂ

S,i--

VRĂJITOAREA

--Uite acolo!

Omul cu masca descoperă o cus,că de sârmă unde e un liliac

mare.

OM CU MASCĂ

Ui, ce urât,enie!

VRĂJITOAREA

Urâtă, dar s,tie să sugă sângele

de la orice om îi indici, un

adevărat s,oim al nopt,ii.

Acoperă-l, nu-i place lumina!

OM CU MASCĂ

Corvine... zi-t,i ultima

rugăciune!

INT. BIROUL LUI VLAD

VAMPIRIUS

Ves,ti proaste, sire. Hibridul

nostru s-a dus la Protectori.

VLAD

Asta e vestea proastă?

VAMPIRIUS

Am crezut că... ar fi trebuit să

vină la noi.

VLAD

Răbdare! Totul decurge conform

planului.
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VAMPIRIUS

Nu înt,eleg.

VLAD

Dacă ai tărât,e în loc de minte...

Lasă-mă pe mine să ma ocup

de strategie, tu mis,că înapoi pe

pozit,ie. Curând or să ne căute s,i

vreau să ne găsească.

Îi face semn să iasă

VLAD

Tratamentul e gata?

VAMPIRIUS

Nu încă.

VLAD

Du-te dă-le bice, curând voi avea

musafiri s,i am nevoie de el.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. LABORATOR

MIHAI

Doctore, ce-i cu Selenia mea? De

ce e atât de slăbită?

GAL PROTECTORUL

Din cauza sarcinii. Sarcina

solicită organismul care trebuie

să lucre pentru doi.

MIHAI

Nu se poate, sarcina nu--

GAL PROTECTORUL

--Nu explică retro-virusul?

MIHAI

Deci e adevărat...

GAL PROTECTORUL

Mi-e teamă că da.

MIHAI

Am luat porcăria asta

din ascunzătoarea--

GAL PROTECTORUL

--s,tiu. A fost o cursă pentru noi

probabil, pusă la cale de Vlad.

Ai intrat într-un moment

nefericit.
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MIHAI

Cum am putut să fiu atât de--

GAL PROTECTORUL

N-ai de ce să te învinovăt,es,ti,

se întâmplă s,i la case mai mari.

MIHAI

Ar fi trebuit să casc ochii. Nu e

prima oară când cineva ne-a vrut

prin nu-s, ce frăt,ie...

GAL PROTECTORUL

Crede-mă, dacă Vlad te-ar fi

vrut, acum ai fi cu el, nu la

noi. Numai dacă nu cumva te-a

lăsat să fugi intent,ionat...

MIHAI

Mie nu mi s-a părut că se prefac

să mă prindă, oricine-or fi fost.

GAL PROTECTORUL

Tocmai aici e geniul lui Vlad,

dacă te prinde bine, dacă nu

iarăs,i bine.

MIHAI

Ce tâmpenie...

GAL PROTECTORUL

Un strateg ca Vlad, gândes,te pe

dinainte mutările adversarului.

Fără să-t,i vrei es,ti pionul lui.

O marionetă într-un joc care se

joacă pe deasupra capului tău.

MIHAI

După câte văd tipul ăsta, te-a

dat gata. Crezi că e el a creat

retro-virusul?

GAL PROTECTORUL

Nu! Nu el, asta nu înseamnă că nu

el a contaminat rezervele alea.

MIHAI

Dar voi nu vă hrănit,i cu sânge,

de ce var întinde vouă o cursă cu

sânge contaminat? Mi se

încret,es,te mintea.

GAL PROTECTORUL

Cine s,tie... poate nici măcar n-a

fost el.
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MIHAI

Chestia asta face vampirii să-s,i

piardă puterile. Cum e posibil

as,a ceva?

GAL PROTECTORUL

Mutat,ie genetică. Tot modificarea

codului genetic e s,i cauza

aparit,iei creaturilor...

supra-umane.

MIHAI

Vampirii s,i vârcolacii sunt

experiment genetic?

GAL PROTECTORUL

Scăpat de sub control...

MIHAI

Cine ar face--

Selenia intră. Ea e legată prin perfuzii la pungile

agăt,ate pe un cuieras, mobil. E foarte slăbită.

SELENIA

Elena! De la ea a început totul.

GAL PROTECTORUL

S,tiai?

MIHAI

S,tiai s,i n-ai zis la nimeni?

SELENIA

S,tiu s,i nu prea... Elena, sot,ia

lui Mihai... era unul din ei!

GAL PROTECTORUL

Între-adevăr, a fost sora mea.

Cum ai aflat? Victor era secretos

de felul lui.

SELENIA

Nu de la Victor, ci de la

CorvinAlexandru... memoriile

din sângele lui îmi revin la

suprafat, ă.

GAL PROTECTORUL

Atunci s,tii povestea aparit,iei

voastre...

SELENIA

Nu chiar, amintirile... sunt

foarte amestecate. Nu e un

continuu temporal, doar...
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GAL PROTECTORUL

Desigur, nu es,ti un vârstnic să

s,tii să controlezi memoriile...

Elena s,i Alexandru

erau "împreună". N-au apucat

mult. Corvinii au fost atins,i de

epidemia de ciumă... urâte

vremuri.

MIHAI

Ciuma a cauzat mutat,ia?

GAL PROTECTORUL

Nu. Unul dintre virus,ii la care

lucram s,i care trebuia să combată

epidemia.

SELENIA

Doar că treburile nu au mers ca

la carte.

GAL PROTECTORUL

Ar fi mers dacă Elena nu s-ar fi

grăbit. Mânată de... disperare, a

furat virusul ca să-l salveze

pe... Corvin. Problema era că

virusul nu era încă finalizat.

Normal acest virus ar fi trebuit

să dea putere pacientului să

lupte cu boala s,i pe urma să

moară nedetectabil. Mai era încă

un efect nedorit la care nu ne-am

as,teptat. Virusul făcea posibila

combinarea ADN-ului uman cu cel

al animalelor. Rezultatul a

fost...

SELENIA

Vampiri s,i vârcolaci!

GAL PROTECTORUL

Da. După combinare rezultatul

devine stabil.

Un asistent intră s,i înmânează nis,te documente cu

rezultatele analizelor medicale ale lui Mihai s,i Selenia.

GAL PROTECTORUL

Situat,ia voastră are să se

agraveze s,i mai mult. Mai ales a

ta (Selenia). Schimbarea

periodică a sângelui e doar o

cârpăceală. Încetines,te procesul,

dar...
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MIHAI

S,i copilul?

GAL PROTECTORUL

El are sângele lu’ taică-su, o

duce mai bine ca mami, dar dacă

mami n-o duce bine...

MIHAI

Noi ce facem?

GAL PROTECTORUL

Am început deja testele pentru

tratament. Întrebarea e dacă va

fi la timp pentru...(Selenia). O

altă problemă es,ti tu(Mihai). Tu

es,ti o imposibilitate genetică. O

combinat,ie trivalentă n-ar trebui

să existe, es,ti al doilea caz de

astfel de anomalie.

SELENIA

Al doilea?

GAL PROTECTORUL

Da. Vlad e primul hibrid...

MIHAI

Cum? De când?

GAL PROTECTORUL

Transformarea lui e de aceeas,i

vârstă cu cea a Corvinilor. El e

unul dintre vârstnici.

MIHAI

S,i el a primit virusul?

GAL PROTECTORUL

Nu. Vlad s-a servit singur... iar

felul în care a făcut-o, a dat

peste cap lumea în care trăit,i.

MIHAI

Dar dacă Vlad are deja puterea

unui hibrid, ce-i mai trebuie de

la noi?

GAL PROTECTORUL

Nu s,tiu. Pentru a-l citi pe Vlad

am nevoie informat,ii, de un

spion, pe care nu-l avem. Vlad te

miroase imediat s,i... (taie

capul).
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INT. LABORATOR LA VLAD.

VLAD

Cum merg testările?

VAMPIRIUS

Testăm o nouă versiune. Îi dăm

drumul?

Vlad aprobă. Laborantul apasă un buton s,i o seringă se

apropie de un individ legat în camera (geam protector)

alăturată

individul, într-un mod foarte dureros se transforma

din vampir în vârcolac s,i înapoi.

insert: în interiorul trupului acestuia celulele sanguine

se atacă una pe cealaltă

Individul începe să sângereze abundent s,i... moare

LABORANTUL

Sângele nu e încă transferabil!

Vlad se uită urât la el.

LABORANTUL

Iertare, sire... nu e

transferabil, încă.

Pleacă împreuna cu Vampirius

VLAD

Vreau rezultate mai bune cu

tratamentul. Sunt sătul de

porcăria protectorilor.

VAMPIRIUS

Suntem pe aproape, am reus,it să

prelungim durata...

VLAD

Vreau permanent! Un inhibitor

temporar e bun numai pentru...

motivat.

VAMPIRIUS

Pe Mihai? Protectorii...

VLAD

Protectorii vor fi apă de ploaie

după ce-mi perfect,ionez arma....

Nimeni nu poate să fie liber cât

timp ei trăiesc s,i au puterea.

N-o să-i ajute pe cei doi, ei

trebuie să vadă asta cu ochii

lor.
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VAMPIRIUS

Rămâne numai să-i găsim.

Protectorii au multe filiere ar

putea fi în oricare...

VLAD

Pentru asta m-am folosit de

fătucă, prietene. Sunt tot,i în

aceeas,i locat,ie... avanpostul lui

Gal. Firea umană, atât de

predictibilă...

un semnal de la un walkie-talkie

VOCE(O.S.)

Sire, plutonul e gata de act,iune.

VLAD

Bine, imediat sunt la voi.

INT. CAMERA DE COMANDĂ- MAI TÂRZIU

Soldat,i gata de misiune, hărt,i s,i arme speciale pe masă.

Poze cu Selenia s,i Mihai

VLAD

Misiunea voastră nu e atacul

Protectorilor! Misiunea trebuie

să fie fulger... extragerea

acestora doi, mai ales a

acestuia(Mihai).

comandantul plutonului preia comanda la explicat

COMANDANT

Misiunea va fi la un post mai

put,in păzit. Două gărzi aici

s,i...

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Selenia doarme, în visul ei...

INT. PALATUL CORVINILOR/CAMERA DE TORTURA ANUL: 1200

urme vechi s,i noi de sânge pe jos s,i peret,i. Vlad e

epuizat s,i rănile lui par că nu vor să se mai vindece.

Vlad ca în transă prives,te bros,a de la picioarele lui în

timp ce e biciuit

CORVIN

Cum ît,i place tratamentul meu?

Demn de un cap încoronat? Ce

păcat că Elisabeta a murit

(MORE)
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CORVIN (cont’d)
înainte să pun mâna pe ea. Ar fi

primit acelas,i tratament, iar s,i

iar, sub ochii tăi.

unul dintre călăi se apropie de el să îl verifice s,i

păs,es,te pe bros, ă. Fat,a lui Vlad tresare scurt apoi el îs,i

lasă capul în jos.

CORVIN

Mi-a s,optit o pasăre că vroiai

să-i dai un imperiu ca s,i cadou

de nuntă... pe-al meu!? În schimb

l-ai pierdut s,i pe al tău, m-auzi

Vlade, regatul tău e-al meu!

VLAD T,EPES,
(s,oaptă)Sufletul-mi să n-aibă

hodină până nu mi-oi îndeplinii

cuvântul.(tare) Pe focul Gheenei,

Alexandre, am să mă întorc s,i din

mort,i să-t,i iau înapoi tot. Toată

lumea asta va fi a mea! Prăpăd pe

capul celui ce-o-ndrăzni să-mi

stea în drum.

Vlad ridică capul, în jurul ochilor lui de hibrid, un cerc

ros,u-sângeriu îi înconjoară irisul. Corvinse retrage de

lângă el speriat

CORVIN

Călău!

Cu o sfort,are urias, ă Vlad smulge din peret,i lant,urile

urias,e cu care era legat s,i-i izbes,te pe călău cu ochii la

Corvin care se preschimbă (vampir), dar Vlad ia bros,a de

pe jos s,i sare pe scări, sparge us,a s,i dispare

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CORIDOR

pe unul dintre multele pasaje subterane

GAL PROTECTORUL

...surprins,i, am scăpat la

mustat, ă, explozia ne-a... prăjit

bine. O ambuscadă bine gândită.

MIHAI

Meritul e al Seleniei.

GAL PROTECTORUL

Se pricepe. Simplu, eficace.

Bine-ar fi dacă s,i medicina ar

avea rezultate la fel de rapide.
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MIHAI

Altă rundă de teste?

GAL PROTECTORUL

Mda... Lidia mi-a povestit ce-ai

făcut pentru ea, ît,i sunt

recunoscător. Intent,ionez să-mi

plătesc datoria.

MIHAI

Fain ar fi dacă n-ai face asta...

post mortem. Cobaii ăs,tia au o

viat, ă limitată.

GAL PROTECTORUL

Hai cu mine, vreau să-t,i arăt

ceva. Ît,i înt,eleg frustrarea dar

nu trebuie să te simt,i un cobai,

nu es,ti. Ei sunt!

gal se opres,te la o us, ă s,i o deschide. Vampiri s,i

vârcolaci legat,i s,i cu perfuzii care să le ia din sânge

GAL PROTECTORUL

Mutat,ia lor e prea avansată chiar

s,i pentru tehnologia noastră,

ori... refuză să fie oameni.

MIHAI

Ce faci cu ei?

GAL PROTECTORUL

Fără sânge n-au putere. Pe ei am

să-i trimit într-o altă parte

unde nu sunt oameni.

MIHAI

Nu vor supraviet,ui fără sânge.

GAL PROTECTORUL

T,i-a spus cine? Există

alternative, dar nu aici, ispita

e prea mare. Locul lor e într-o

lume numai a lor, a vampirilor

(arata la vampiri), s,i alta a

vârcolacilor. Tu nu es,ti ca ei.

MIHAI

Torturat s,i închis?

GAL PROTECTORUL

Tu nu es,ti... prizonier! Ce-i

drept camera ta e încuiata, dar

suntet,i oaspet,ii mei.
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MIHAI

Prizonieri cu privilegii?

GAL PROTECTORUL

Nu pot să-t,i ofer condit,ii mai

bune, avanpostul asta n-are

oameni destui pentru...

protect,ie.

MIHAI

Nu ai încredere în noi?

GAL PROTECTORUL

Prieteniile nu se leagă într-o

zi. Prudent,a e mama unui somn

linis,tit.

MIHAI

Ce se va întâmpla cu noi, dacă

scăpăm de... O să putem pleca?

GAL PROTECTORUL

Treaba noastră e de a îndepărta

de aici creaturile cu puteri

supra-umane, înainte s-apuce s-o

distrugă. Selenia e... un vampir,

pentru ea există o lume a

vampirilor.

MIHAI

S,i ce se întâmplă dacă nu vrem să

mergem în lumea asta... a

vampirilor?

GAL PROTECTORUL

Tu sigur n-o să mergi! Tu nu es,ti

vampir...

Se opresc în fat,a camerei Selenia(ea doarme), Mihai intră,

zăvorul se închide după el.

Mihai se as,ează pe scaun lângă Selenia, ia mâna Seleniei

într-a lui, dezvăluind cartela magnetică pe care tocmai a

furat-o de la Gal.

INT. LABORATOR LA VLAD.

VLAD

În sfârs,it rezultate! Ar trebui

să fac semn în calendar.

DOCTOR ADDAM

Tratamentul cu inhibitorul a dat

rezultate bune în teste.

Pe masa doctorului e sticlut,a care are pe eticheta numele

lui Mihai
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DOCTOR ADDAM

Suntem gata de testare pe

subiect,i vii.

LABORANTUL

E o reus,ită epocală. De o

valoarea inestimabilă...

VLAD

Nu vă plătesc corespunzător?

Doctor Addam îi dă laborantului una, peste cap.

DOCTOR ADAM

Din contră, suntet,i foarte

generos, sire.

VLAD

Nu m-am îndoit că o să reus,it,i.

DOCTOR ADAM

Es,ecul n-ar fi fost... plăcut.

VLAD

Întradevăr neplăcut, pentru voi.

Acum, că testele sunt gata pot

să-mi primesc musafirii cu inima

împăcată.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CORIDOR

Mihai îl urmăres,te din umbre pe Gal, care, preocupat

intră în laborator. Geea, sot,ia lui e la microscoape/

teste

GAL PROTECTORUL

Cum merg testele?

GEEA

Nu atât de bine pe cât mi-as, fi

dorit. Chestia asta e put,in

modificată fat,a de cum am văzut-o

ultima data.

GAL PROTECTORUL

Întradevăr e retro virusul pe

care l-am folosit pe Vlad.

GEEA

S,i se pare că el are ceva ce noi

nu. Un antidot!

GAL PROTECTORUL

E doar cu un pas în fat,a noastră.
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GEEA

T,i-am zis să nu foloses,ti o armă

la care n-ai antidot, tu nu... că

o sa-i slăbească puterile s,i o

să-l prindem...

GAL PROTECTORUL

Geea, mai cicălit zeci ani pe

tema asta.

GEEA

S,i n-o merit-ai?

GAL PROTECTORUL

Mai gres,es,te omul... În loc să mă

bat,i la cap mai bine te-ai

concentra la(teste)... timpul se

scurge pentru...

GEEA

Iarăs,i trebuie să trag pentru

tine.

GAL PROTECTORUL

Hai că pot,i, tu pot,i mereu...

GEEA

Mă tem că de data asta nu va fi

la timp.

GAL PROTECTORUL

N-am obrazul ăla să-i spun că o

pierdem. La naiba! Vlad iarăs,i

trage sforile s,i nu văd ce

urmăres,te.

GEEA

Sângele hibridului e

transferabil...

GAL PROTECTORUL

Atunci de ce nu i-o tăiat gâtul

când l-o putut lua ca din oală,

s,tia unde stă! Nu, Vlad

plănuies,te ceva cu hibridul

nostru.

GEEA

Nu putem să-l t,inem închis. Are

să-s,i dea seama că-l manipulezi.

GAL PROTECTORUL

Putem s,i e... pentru binele lui.

Atâta timp cât e la noi, îl t,in

pe Vlad în s,ah.
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GEEA

Binele lui? Iar vi cu idei

trăznite...

GAL PROTECTORUL

O să-l t,inem în teste până o să

găsim un nou virus, capabil să

dea gata un hibrid.

GEEA

Gal dragă, t,i-a plecat mintea pe

coclauri? Mihai are nevoie de

tratament s,i t,ie-t,i stă capul

numai la Vlad. Asta n-are cum să

se termine cu bine...

Mihai se retrage, frustrat/supărat.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Mihai se plimba agitat agitat. Selenia arată mult mai rău

MIHAI

Iubi, cum te simt,i? Trebuie să

plecăm! Pot,i să umbli?

SELENIA

Ce?

MIHAI

Nu mai stăm aici un minut.

SELENIA

Mihai, stai pe loc, agitat,ia mă

amet,es,te.

MIHAI

Indivizii ăs,tia nu vor decât...

nu! Trebuie să plecăm, până mai

putem.(arată cardul magnetic).

SELENIA

Nu pot! Numai pompa asta mă mai

t,ine în viat, ă.

MIHAI

Dar... trebuie.

SELENIA

N-am avea suficient timp să găsim

o asemenea pompă s,i pe urmă... de

ce vrei să pleci?

MIHAI

I-am auzit vorbind... Gal s,i

Geea... nu vreau să te pierd...

S,tiai?
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SELENIA

Mi-au dat cam o lună, dacă nu

găsesc ceva. Sunt obosită, stai

aici cu mine.

MIHAI

Nu! Nu pot sta cu mâna-n sân. Să

as,tept să... Nu!

SELENIA

Am trăit destul(tuse), te-am

întâlnit pe tine, am trăit

frumos... destul.

MIHAI

Nu e destul pentru mine!

(încetis,or) Mai vreau, cu tine...

s,i cum rămâne cu ea? S,i ea a

trăit destul?(copilul nenăscut)

SELENIA

E prea târziu... pentru ea,

pentru mine. ... pentru noi

fetele, tot timpul e

prea....(tuse), asta e ies,irea de

pe scena viet,ii.

MIHAI

Nu mai spune prostii. Te rog,

uite la mine! Seli s,tiu unde să

găsesc tratament! Dar trebuie sa

plec.

SELENIA

Poftim? Să te duci, unde?

MIHAI

Mă duc la acest faimos Vlad...

trebuie să aibă ceva pentru

slăbiciunea asta dacă i-a

supraviet,uit.

SELENIA

Mihai, Vlad e periculos.

MIHAI

Spune cine, ei? N-au nimic mai

bun de oferit!

SELENIA

Sunt bine intent,ionat,i, dar

visele mele... îl tot văd pe

Vlad... am o presimt,ire neagră.

MIHAI

Ai văzut ceva în concret?
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SELENIA

Nu, nu pot să pun imaginile în

ordine, sunt prea obosită.

MIHAI

N-am să stau aici să te văd cum

te stingi, nu pot. Dacă e s,i cea

mai mică posibilitate... trebuie

să încerc.

SELENIA

Bine dară, du-te s,i dacă te

întorci prea târziu... as,a o

bătaie ît,i trag la fund...

MIHAI

S,tiu că câteodată te dezamăgesc

s,i... de data asta, n-am să mă

întorc fără tratament. Nimic pe

lumea asta n-o să mă oprească sa

mă întorc. Să mă as,tept,i, bine?

SELENIA

Te iubesc.

MIHAI

Dacă tot plec, am vreo câteva

cuvinte s,i pentru fetit,a mea...

Mihai pune mana pe burtica Seleniei

MIHAI

Dormi, nani, dormi puis,or

Tati singur pleacă-n viitor

Să-t,i aducă strop de apă vie

Să s,terg-a mort,ii grozăvie.

Să nu plângi cât eu-s plecat

Că gându la voi-mi va fi plecat

Dormi, nani, dormi puis,or...

sărută burtica

MIHAI

Am plecat

În cadrul us,ii e Lidia nevăzută de ei, e de ceva vreme

acolo

LIDIA

O să ai nevoie de...

Îi arată ceasul ei de mână.
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MIHAI

Lidia, de când es,ti aici, ai tras

cu urechea?

LIDIA

Ai nevoie de el ca să ies,i.

Cardul tău e doar pentru us,i

interioare. Pentru Poarta

principala(ceasul). Dar trebuie

să-mi promit,i ceva.

SELENIA

(S,oaptă la Mihai)Cred că i-ai

picat dragă... dacă-i frângi

inima, ît,i rup gâtu’.

MIHAI

’nt,eles! N-ar trebui să fi

geloasă cumva?

SELENIA

Abia as,tept să faci o mis,care

gres,ită.

MIHAI

Lidia, pentru tine promit.

LIDIA

Foarte bine, pentru că trebuie să

te întorci cu... o poveste. Nu

dorm bine, fără o poveste bună.

MIHAI

Hai. Pe curând, Seli.

Mihai s,i Lidia pleacă

SELENIA

(către burtică)

Nu-t,i bate capul dragă, dacă e

vreo ies,ire din încurcătura asta,

tati are s-o găsească. Trebuie să

ne bazăm pe el, nu-i as,a?

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. POARTA. NOAPTEA

Noapte cet,oasă.

La poarta complexului, în exterior plutonul lui Vlad e

gata de atac.

SOLD 1(O.S.)

Pe pozit,ie! Gata de dans.
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COMANDANT

Fi-t,i pregătit,i, n-au să ne lase

us,or să intrăm.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CORIDOR. CONTINUARE

Mihai s,i Lidia se strecoară pe lângă patrule.

LIDIA

Când ai să vii înapoi pot,i să

intri în acelas,i fel. Apes,i

butonul asta ros,u.

MIHAI

Acum întoarce-te, înainte să vadă

cineva că lipses,ti. De aici mă

descurc s,i singur.

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. POARTA. CONTINUARE

Comandantul de pluton face semn unui soldat să pregătească

lansatorul de rachete, când...

COMANDANT

La comanda mea...(poarta se

deschide). Ce naiba. Rămânet,i pe

pozit,ie.

se uită la soldatul cu binoclu

SOLD 1

Un singur om(Mihai).

COMANDANT

S,ansa noastră. Foc de voie. Nu-i

lăsa-t,i să închidă port,ile!

tot,i soldat,ii trag foc sust,inut către poartă, rachete

explodează

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Selenia doarme

EXT. PĂDURE - NOAPTEA, AN:1200

OAMENI ÎN T,EPE, ciori mâncând din acestea

SOLDAT

Ne face în ciudă!
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CORVIN

Asta e Transilvania, aici e

acasă.

SOLDAT

Ce facem, îl mai urmărim?

CORVIN

Nu, de aici încolo e treaba

protectorilor.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI AN:2010

GAL PROTECTORUL

Cum să lucrez cu astfel de...

pacient,i? Unde a s,ters-o?

SELENIA

...singurul supraviet,uitor al

bolii!

GAL PROTECTORUL

Dar e sinucidere curată! Aproape

c-a fost executat la port,ile mele

de acest salvator.

SELENIA

Imposibil, nimeni nu s,tia că

pleacă!

GAL PROTECTORUL

Nu totul se-nvârte în jurul lui!

În schimb, Mihai are talentul de

a nimeri exact în mijlocul

treburilor unde-s,i riscă viat,a--

SELENIA

--a scăpat?

GAL PROTECTORUL

Ar fi fost mai bine dacă ar fi

murit, pentru binele lui.

SELENIA

Cum adică moartea e mai bună?

GAL PROTECTORUL

Vlad e... cu probleme. Crezi că i

s-a Dracula pentru c-a împărt,it

bomboane la copii? N-ai descifrat

asta din vise?

SELENIA

În ultimul timp visele au devenit

cos,maruri. Oameni schingiuit,i

apoi tras,i în t,epe... dar nu

poate fi adevărat, prea multă--
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GAL PROTECTORUL

Durere? Trasul în t,eapă era una

din modalităt,ile prin care îs,i

impunea legile. După ce-a evadat

de la Corvin, Vlad T,epes, a

folosit metoda aceasta pe oricine

îndrăznea să-i facă opozit,ie. S,i

ce-a mai mică bănuială de spionaj

pentru Corvini... Nebunie asta a

devenit lege.

SELENIA

Dar de ce t,epele?

GAL PROTECTORUL

Eficient împotriva... vampirilor.

Virusul încercă să vindece

trupul... dar nu face decât să

prelungească durerea.

SELENIA

Doamne ce am făcut? Mihai e un

urmas, a lui Corvin.

GAL PROTECTORUL

Iar Vlad s,tie. Hai să facem o

plimbare.

o pune pe un scaun cu rotile cu pungile de sânge pe o bara

a scaunului.

GAL PROTECTORUL

Vlad s,i-a pierdut mint,ile demult.

Între timp s-a schimbat. Nu mai

ucide!

Selena răsuflă us,urată.

GAL PROTECTORUL

În schimb a perfect,ionat arta

torturii mentale la un nivel în

care preferi să fi fost omorât.

Mihai nu se va mai întoarce,

niciodată, omul care a plecat.

SELENIA

Mihai, nu e us,or de schimbat.

GAL PROTECTORUL

Vlad s,i-a perfect,ionat metoda

timp de secole. Ca să nu mia spun

că cunoas,te punctul lui

vulnerabil.

SELENIA

Virusul!?
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GAL PROTECTORUL

Nu fi prostut, ă. Tu! Tu es,ti

punctul lui vulnerabil.

SELENIA

Dar ce vrea? O armată de hibrizi,

de ce n-o face din sângele lui.

GAL PROTECTORUL

Nu poate, din cauza unui defect

genetic. dar are suficient,i

subordonat,i pentru a fi un real

pericol. La un moment dat puterea

lui poate s-o depăs,ească pe-a

noastră, iar asta e rău pentru

oameni.

SELENIA

Pentru oameni? De ce?

GAL PROTECTORUL

Vezi pictogramele astea?

pictograme egiptene cu zei jumate om-jumătate animal

SELENIA

Nu e prima oară?!... Voi i-at,i

eliminat?

GAL PROTECTORUL

Ce prostii vorbes,ti? Nu i-am

omorât. I-am mutat într-altă

parte, iar oameni ca Vlad e

motivul pentru care trebuie să

facem as,a ceva. Pentru vampiri s,i

vârcolaci oamenii sunt doar...

mâncare.

SELENIA

Există s,i sânge artificial.

GAL PROTECTORUL

Adevărat, dar cât,i îl plac? Dar

de dragul discut,iei, hai să

presupunem că înlocuitorul ideal

se inventează...

SELENIA

Oamenii vor scăpa de--

GAL PROTECTORUL

I-a gândes,te-te ce s-a întâmplat

cu caii când s-a inventat

motorul, ce-o să se întâmple cu

vitele s,i porcii când

înlocuitorul ideal de carne va fi

inventat? Toate animalele astea--
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SELENIA

(somnoroasă)

--vor dispărea.

GAL PROTECTORUL

Vampirii au să împingă rasa umană

înapoi în sclavie, ori extinct,ie.

Ai obosit? Să mergem înapoi la

pat.

INT. BIROUL LUI VLAD

VLAD

V-at,i întors? Deja?

COMANDANT

Am avut noroc, sire.

VLAD

Noroc... prostii.(il vede pe

Mihai) Ies,it,i! Bună ziua Mihai,

nu ne-am mai întâlnit, eu sunt--

MIHAI

S,tiu cine es,ti. N-am venit

aici să schimb politet,uri. Am

venit pentru...

Mihai les,ină. Vlad bate din palme după servitori

VLAD

Doctore, inhibitorul!

INT. LA VLAD. INFIRMERIE - MAI TÂRZIU

Mihai(pe pat) îs,i revine

VLAD

Bine te-am regăsit, print,esă

adormită, cum te simt,i?

MIHAI

Cât timp...

VLAD

Câteva zile... glumesc. Cam 20 de

ore.

MIHAI

Mult...

VLAD

Nu suficient, dacă pui la

socoteală că era să te-neci, la

mal.
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MIHAI

N-am venit aici numai pentru

mine.

VLAD

Mi-am dat seama.

MIHAI

Antidotul? Ai de gând să mi-l dai

ori--

VLAD

--Ori ce? Ce-am de câs,tigat, dacă

t,i-l dau?

MIHAI

Am nevoie de el...

VLAD

S,i ce-o să faci cu el, es,ti în

stare s-o eliberezi de unul

singur? Evadarea ta ia pus în

gardă. Acelas,i truc nu merge de

două ori.

Vlad face semn s,i amândoi pleacă la plimbare afară înspre

un teren de antrenament

MIHAI

Selenia e pe locul întâi.

VLAD

Ce are să se întâmple dacă

scăpat,i? Nu t,i-a spus ce are de

gând cu voi?

MIHAI

Vor să ne despartă...

VLAD

Uite ce-t,i propun... hai să

rezolvăm problema ca bărbat,ii...

dacă mă învingi (loves,te pumn în

palmă), probabil es,ti destul de

puternic să te descurci singur,

în cazul ăsta ît,i dau

tratamentul. Dacă nu... rămâi cu

mine.

MIHAI

Inacceptabil!

VLAD

Te antrenez s,i împreună atacăm

complexul.
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MIHAI

Nu am suficient timp

VLAD

Ai... cam o lună... am dreptate?!

Suficient!

MIHAI

S,i t,ie ce-t,i pică din asta?

VLAD

Pe lângă că-mi dezmort,esc oasele?

ajung în curte, Vlad s,i Mihai pregătit,i de lupta

EXT. TEREN DE ANTRENAMENT PĂDURE-LA VLAD-

Vlad scoate o arbaleta(model protector) specială(cu

discuri rotunde) de pe brat,

VLAD

Dă-mi voie. E foarte periculoasă.

Mi-a fost greu să pun mâna pe ea,

n-a avut decât două încărcături,

iar una am folosit-o deja nu

vreau s-o stric.

MIHAI

Nu mi-ai zis ce ai de câs,tigat?

VLAD

Armata mea e bine antrenata dar

îi lipses,te... generali pe

măsură. Ce zici? Tu s,i Selenia,

după ce o eliberam.

MIHAI

Mai întâi trebuie să mă înfrângi

VLAD

Un plan de rezerva... nu strică

niciodată.

MIHAI

N-am vreme de prostii.

VLAD

Atunci ce-ar fi să nu ne batem ca

nis,te fetite?...

MIHAI

Te avertizez. N-are să-t,i placă.

VLAD

I-a să văd dacă te t,ine.
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Mihai s,i Vlad se transforma s,i încep să se lovească în mod

violent.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

GAL PROTECTORUL

Mihai e bine mersi la Vlad. A

naibi pielea pe el.

SELENIA

Când nevoia te împinge...

GAL PROTECTORUL

Nevoia îl împinge prea tare. Nu

l-ai învăt,at avantajele răbdării?

SELENIA

Nu mai e timp pentru as,a ceva.

GAL PROTECTORUL

Graba duce numai la--

SELENIA

--moarte?

GAL PROTECTORUL

La s,i mai multe probleme.

SELENIA

Cel put,in încearcă s,i e mult mai

aproape de o solut,ie decât es,ti

tu!

GAL PROTECTORUL

Iar acum va afla cât de acrii îs

strugurii.

SELENIA

Cum adică? Ce struguri?

GAL PROTECTORUL

Mihai s-a bătut cu Dracula, un

hibrid vârstnic.

SELENIA

A pierdut?

Gal apasă un buton pe tableta de la sub-brat, s,i fragmente

filmate de la o distanta mare sunt prezentate pe display.

GAL PROTECTORUL

Dracula s,i-a perfect,ionat

tehnicile de luptă timp de sute

de ani... în războaie.
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SELENIA

Ce va face cu Mihai?

GAL PROTECTORUL

Teste dincolo de ce-mi pot eu

imagina!

SELENIA

A dat-o-n bară...

GAL PROTECTORUL

Put,in spus.

SELENIA

Dac-as, fi s,tiut...

GAL PROTECTORUL

Dacă baba ar avea ce n-are...

Poate nici eu n-am fost destul de

clar... m-am as,teptat ca un

vampir asasin să s,tie treburi

dintr-astea?

SELENIA

M-am înmuiat de când

cu...(mângâieri pe burtică)

GAL PROTECTORUL

Sentimentele... ît,i schimbă

priorităt,ile, te-nmoaie.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CORIDOR

Poc! o cursa eliberează un s,obolan care trece prin fata

unui detector s,i declans,ează o alarmă.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

Gal se uită pe harta locat,iei (monitoare)

GAL PROTECTORUL

Stai aici! Asta-i aproape.

Cât timp rămâne singură Selenia cotrobăie prin dulapuri în

căutare

SELENIA

Aici erai?!

ascunde sticlut,a într-un buzunar;

Gal s,i Galia se întorc împreună
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GAL

Alarmă falsă.

GEEA

Dragă, te simt,i bine?

SELENIA

Amet,esc put,in. Am să mă duc

înapoi în pat.

Gal apasă un buton s,i o asistentă intra s,i o ajuta pe

Selenia sa iasă

GEEA

Sărăcut,a.

GAL PROTECTORUL

A venit să întrebe de Mihai.

Prostu’ ăsta... e ca s,i mort.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Rămasă singură Selenia se uita la sticlut,a furată

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

GAL PROTECTORUL

Poate ar trebui să-i dăm ceva, să

poată citi memoriile lui

Alexandru.

GEEA

T,i-ai pierdut mint,ile? Tot ce

vede ea, vede s,i copilul.

Memoriile lui Corvin nu sunt

pentru ochii unui copil.

GAL PROTECTORUL

Bine, noa. Oricum e prea slăbită

ca să poată rezista.

GEEA

Graba strică treaba.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

vorbes,te cu burtica

SELENIA

Tati e în mare bai... trebuie să

aflăm de ce, dragă... Vorbesc

burt,ii, ce tâmpenie. Dacă es,ti

acolo te rog închide ochii s,i

dormi... un vis fără vise.
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Selenia CÂNTĂ cântecelul lui tăticu

SELENIA

Dormi, nani, dormi puis,or

Mami în trecut se uită us,or

Tati-i plecat s,i tre să s,tim

În ce necaz e, ca să nu murim

Dormi copile cu ochii închis,i

Să nu vezi trecutul unor

proscris,i

Dormi cu mama nani puis,or

Zboară la îngeri, zboară us,or

Selenia urează în cinstea lui Mihai

SELENIA

Pentru tine, Mihai...

Bea cont,inutul sticlut,ei. Pe sticlut,a scrie:

intensificator de memorie

EXT. PALATUL CORVINILOR. CURTE.

Petrecere la palat, multă lume, cadouri

VLAD T,EPES,
... cu acesta ocazie dat,i-mi voie

să îmi cer scuze pentru lipsa

Elisabetei, e bolnăvioară s,i n-ar

fi rezistat la drum, dar trimite

urările ei de bine. Cadoul

nostru, dat,i-mi voie...

Vlad descoperă o cus,că imensă care e trasă mai aproape.

Lumea se sperie la vederea lupilor fioros,i. Bucăt,i de

pânză sunt în cus,că printre ei cu culorile Corvinilor.

Plus cus,ca liliacului.

VLAD T,EPES,
Nu vă speriat,i aceste animale

arată urât dar sunt bine educate.

Să vă arăt câteva trucuri.

deschide us,ile liliacului s,i arată un stegulet, s,i fluieră.

Liliacul zboară s,i-i aduce steagul s,i se pune pe o bară a

cus,tii.

(CONTINUED)
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VLAD T,EPES,
Acum o demonstrat,ie cu ogarii...

Deschide us,ile la cus,ti.

VLAD T,EPES,
Dragii mei, facet,i ce v-am

învăt,at. Aport!

Deodată liliacul se desprinde s,i îl atacă/muscă pe Corvin,

apoi rapid pe Marc. Lupii sar pe William.

Vlad t,intes,te, cu o arma specială, cu o lama circulara, pe

Corvin dar din mult,ime cineva îl mis,că iar discul zboară

în altă direct,ie s,i taie capul Elenei.

VLAD

La naiba!

Haosul izbucnes,te Vlad dispare. Săget,i din toate

direct,iile (gărzile lui Vlad s,i ale lui Corvin).

William scoate o săgeata sângerândă dintr-un lup s,i

t,intes,te la liliacul care s,i-a luat rapid zborul. Săgeata

zboară s,i nimeres,te superficial liliacul.

insert:în interiorul venelor lui virusul combina adn-ul de

lup cu cel de liliac

Corvin cu Elena în brat,e

CORVIN

Ai să te vindeci Elena, spune ca

ai să te vindeci..

ELENA

Asta e una din armele noastre...

adio iubitule.

CORVIN

Pe cai, nu-l lăsat,i să scape.

împreună cu cât,iva soldat,i sare pe cai s,i pleacă în

urmărirea lui Vlad.

După o urmărire Vlad e aproape ajuns din urmă. săget,i

zboară după el. Urmăritorii îl ajung din urmă

VLAD T,EPES,
N-am venit aici pe degeaba!

Fluieră s,i liliacul vine la el. Îl prinde, îi taie capul

s,i bea din sângele lui.

Calul cedează iar Vlad e capturat.

(CONTINUED)
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VLAD T,EPES,
Acum sunt un nemuritor.

CORVIN

Acum es,ti... prizonier, pe vecie!

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Selenia les,inată alături de sticlut, ă e găsită de Gal

GAL PROTECTORUL

Ce-ai făcut, fetit,-o?

EXT. TEREN DE ANTRENAMENT PĂDURE-LA VLAD- NOAPTEA.

Vlad s,i Vampirius mergând către terenul de antrenament.

Vlad are un buchet de flori în mână

VAMPIRIUS

Cu o armată de hibrizi suntem

invincibili...

VLAD

Protectorii or să fie pe noi

înainte să o disciplinăm, iar mie

nu-mi trebuie animale care, pe

urmă să-mi distrugă MIE regatul.

VAMPIRIUS

Îl t,ii pe hibrid doar pentru

teste?

VLAD

Mihai e o piesa de s,ah bună.

VAMPIRIUS

De sacrificiu poate, că de soldat

n-are nici stofă nici experient, ă,

nimic.

VLAD

Cu el, vreau să văd cât de tare

se poate întinde coarda, cu un

hibrid.

Ajung la teren. Vlad face semn:

VLAD

Pauză!

Tot,i soldat,ii opresc ceea ce fac. Mihai vine la semnul lui

Vlad. Vampirius scoate din trusă o seringa

(CONTINUED)
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VAMPIRIUS

Vitaminele pe ziua de azi...

VLAD

Îmi pare rău că nu am decât un

inhibitor temporar... as, vrea să

pot face mai mult pentru tine

Amuzat Mihai arata la flori, (timp ce Vampirius îi

administrează inject,ia)

MIHAI

Asta înseamna că am trecut clasa?

VLAD

Ai vrea tu. Abilităt,ile tale nu-s

chiar atât de bune. S,tiu că te

grăbes,ti dar...

VAMPIRIUS

Gata! Nu mai ai nevoie de chestia

asta.

Vampirius scoate o foarfecă ca să taie fâs,iile/bandaj de

pe piept care t,in jucăria lipita pe piept, ascunsă vederii

MIHAI

Taie aia s,i te tai.

VAMPIRIUS

Dar n-ai nevoie--

MIHAI

Las-o!

VAMPIRIUS

Rănile t,i s-au vindecat!

MIHAI

Insist!

VLAD

Mihai, hai să facem cât,iva pas,i,

avem ceva de vorbit.

MIHAI

Selenia?!

VLAD

Nu, linis,tes,te-te! Ce-i cu tine,

băiete? Vrei să mergi înapoi cât

se poate de repede dar...

abilităt,ile tale sunt sub

as,teptările mele.

(CONTINUED)
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MIHAI

Tipul ăsta de antrenament, e

diferit de ce am învăt,at eu.

VLAD

Nu te mai antrenează Selenia.

Aici ne bazăm mai mult pe...

MIHAI

Doctrină militară? Obedient, ă!?

VLAD

Disciplină!

MIHAI

Adică obedient, ă.

VLAD

Astea sunt cuvintele unui asasin

lucrând singur în noapte. La mine

nu es,ti singur, lucri în

echipă... Metoda mea e doar

diferită.

MIHAI

Am fost învăt,at să-mi controlez

emot,iile...

VLAD

Cum să ajungi la maximul

puterilor tale dacă nu dai TOT ce

pot,i.

MIHAI

TDacă nu mă controlez... persoane

care n-au nici o vină...

VLAD

S,i cum o vei proteja pe ea când o

adevărată provocare are să t,i se

arate?... Vrei să ai grijă de ea

doar cu jumătate de gură?

MIHAI

Pe undeva... îmi place să fiu

puternic, să simt adrenalina

prin vene... să... fiu mai...

VLAD

Bărbat?! Liber...

MIHAI

Câteodată îmi place să fiu mai

puternic ca ea...

(CONTINUED)
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VLAD

Femeile, nu s,tiu ce înseamnă să

fii cu adevărat bărbat. Putere,

dorint,e, aspirat,ia pentru

libertate iar ceea ce faci--

MIHAI

-- deseori iese prost. O prostie

făcută... cu mâna ta, de capul

tău. Mi-ar plăcea dar...

VLAD

Ok, bine, cum zici. Ce ascunzi

sub bandaje?

MIHAI

Ceva care sa-mi reamintească...

VLAD

Ce anume?

MIHAI

De ce am venit aici!

VLAD

Dă-mi voie să-t,i arăt motivul

care nu mă lasă pe mine

să uit...

Vlad s-a oprit în fat,a mormântului frumos sculptat. În

fat,a acestuia e o vază de flori. Vlad schimbă florile.

VLAD

Logodnica mea...

Vlad curăt, ă mormântul de frunze

VLAD

Ea a fost una din victimele

războaielor mele. N-am avut

destulă putere... moartea ei a

dezlant,uit în mine adevăratele

puteri...

insert: re-amintire: el ajungând la castel după ce a

scăpat de torturile lui Corvin.

VLAD

I-am făcut o promisiune de care

vreau sa mă t,in. Am să fac o t,ară

mare în care fiecare creatura sa

fie egală, să aibă parte de

dreptate... s,i am s-o fac fie că

are să le convină protectorilor

au ba!

(CONTINUED)
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MIHAI

N-am s,tiut, condoleant,e.

VLAD

Femeia ta încă trăies,te... Nu

lăsa treburile să ajungă

aici(mormânt). Dacă pot,i mai

mult, atunci trebuie să dai mai

mult.

MIHAI

Am înt,eles...

VLAD

Ce zici de încă un meci, chiar

acum. Arată-mi ce pot,i, dar

trebuie să dai tot, e timpul să

grăbim treburile până nu e prea

târziu.

MIHAI

De-acord!

LUPTA corp la corp(transformat,i)

VLAD

Nu te concentrezi destul!

MIHAI

Încerc!

VLAD

Vrei să încerci s-o salvezi ori,

chiar s-o faci?

Vlad zgârie bandajele de pe pieptul lui Mihai. jucăria e

încă lipită pe pieptul lui. Mihai îs,i dă drumul, foarte

violent.

VLAD

Bine! Arată-mi cât de mult t,ii la

ea.

În ochii lui Mihai apare un cerc rosu în jurul irisului

VLAD

Asta e! Asta vreau de la tine...

din pădure de departe se aud urlete de lupi, Vlad e

distras s,i e lovit de-s,i pierde cunos,tint,a. Mihai fuge

către pădure

Vampirius s,i soldat,i înarmat,i se iau după el.
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EXT. LA MORMÂNTUL ELISABETEI. SEARA. AN: 1200

un servitor curăt, ă absent pe lângă mormânt.

SERVITOR

Maria ta?... fui strigoiule,

pleacă!

VLAD T,EPES,
Taci mă, boule! Elisabeta, unde

e?

SERVITOR

Nu mai e, Maria ta, s-a dus în

lumea plângerii--

Vlad se uită urât la servitor

SERVITOR

S,i-a luat viat,a când o aflat de

moartea Măriei tale... oastea

vrăs,mas, ă la poartă, n-o vrut să

se lase pentru nimic pe lume, pe

mâna dus,manului...

VLAD T,EPES,
Cine vi-a spus c-am dat ortu’?

SERVITOR

Din scrisoare...

VLAD T,EPES,
Ce scrisoare? Unde e scrisoarea?

SERVITOR

Pe pieptul ei, mărite. A fost

îngropată cu ea.

Vlad împinge capacul de marmura deschide sicriul s,i ea

scrisoarea. Ochii lui au cerc ros,u în jurul iris,ilor

VLAD T,EPES,
Scrisul lui Corvin.

Linis,te. Cercul intra în iris care devine ros,u.

EXT. ÎN PADURE. LA O DISTANT,A DE MORMANT

Liliecii deranjat,i de ceva îs,i rearanjează pozit,iile

printre crengi

După o clipa, se aude T,IPĂTUL servitorului(o.s)

Urlete de lupi se aud dinspre pădure... imaginile se

tulbură s,i Vlad îs,i revine din lovitură privind la

pădurea. Îl vede pe...
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EXT. LA MORMÂNTUL ELISABETEI. CONTINUARE

Vampirius revine din pădure, Mihai(incons,tient) e

tras/târât, pe jos, de mâini de soldat,i.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI

Geea o găses,te pe Selenia îmbrăcată de plecare. Deocamdată

stă pierdută cu jucărioara data de Mihai în poala,

apăsându-i butonul absenta.

GEEA

Jucăria aia nu are o bătaie mai

mare de 100 de metri. EL e mult

mai departe...

SELENIA

Da, veacuri... Am încercat să-l

sun pe mobil, iar s,i la lăsat pe

undeva... Mihai, uituc prost! Cu

glumele lui nesărate... are

nevoie de mine, o simt.

GEEA

Nimic din ce-as spune nu te-ar

face să te răzgândes,ti?

SELENIA

Nimic!

GEEA

Am rezultate bune la teste...

într-o săptămână un nou vaccin o

să fie gata.

SELENIA

N-o să reziste atâta. E mult prea

naiv pentru as,a ceva.

GEEA

Bine, dacă tot pleci, ia măcar

asta.

Îi arată o sticlut, ă mică, apoi ia pungi de sânge

din dulapuri s,i injectează în fiecare câte put,in

GEEA

E slab, dar mai bun ca nimica.

SELENIA

O să mă grăbesc înapoi. Gal o

să...

GEEA

Pe el lasă-l pe mâna mea, a făcut

destule gres,eli... unde-ar fi

bărbat,ii ăs,tia fără noi femeile?
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Selenia mai sună o dată pe Mihai. Oftând pleacă s,i lasă pe

pat jucărioara (de la Mihai).

INT. BIROUL LUI VLAD

Telefonul lui Mihai sună. Vlad îl ridică, pe ecranul lui

"Selenia". Într-un târziu soneria se opres,te. Ecranul

arata "35 apeluri pierdute" toate de la Selenia. Vlad

închide telefonul s,i-l aruncă într-un sertar.

EXT. TEREN DE ANTRENAMENT - LA VLAD-MAI TÂRZIU

Vlad bate din palme.

VLAD

Ajunge! Pauză.

Tot,i se opresc pentru o pauză cu except,ia lui Mihai, care

e transformat (cu cercuri la ochi), îs,i ia avânt ca să-l

atace pe Vlad

VLAD

Am zis ajunge!

Vlad îl prinde de gât pe Mihai. Ochii lui Vlad sunt ros,ii.

După câteva clipe Mihai se calmează s,i se îs,i

revine/transformă la normal.

VLAD

Antrenamentul tău e destul de bun

as,a că m-am gândit să-t,i dau

vestea cea bună.

MIHAI

Vreo vorbă de la Selenia?

VLAD

Nu, îmi pare rău. Dar... o să le

facem o vizită. Vreau să-mi

testez noua mea jucărie...

MIHAI

Faimoasa armă secretă?

VLAD

Soldat,ii mei(!), vorbesc cam

multe... o armă care are nevoie

să fie botezată în luptă, pe

pielea protectorilor.

MIHAI

Când intrăm înăuntru--

(CONTINUED)
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VLAD

--măi, da tare te mai grăbes,ti.

MIHAI

Sunt as,teaptă.

VLAD

Nu-t,i face sperant,e prea mari,

s-ar putea să nu ne iasă

din prima... nu uita, arma e în

teste, iar o mis,care gres,ită...

MIHAI

N-o să uit.

VLAD

Hai mai bine să-mi povestes,ti

despre tunelurile subterane, es,ti

singurul care le-a văzut...

EXT. PALATUL CORVINILOR. AFARA CAMEREI DE TORTURA; AN:

1200

Vlad încătus,at, gardat de oamenii lui Corvin.

GAL PROTECTORUL

Care e numele tău?

VLAD T,EPES,
Nu te prives,te, străine.

CORVIN

El e cel care a crezut că poate

să scape nepedepsit... care-i

problema nu t,i-a plăcut

petrecerea mea?

VLAD T,EPES,
Prea extravagantă pentru

gusturile mele... rurale.

CORVIN

Să omori oameni e pe gustul tău,

ai? Cu ce-a gres,it Elena, de-a

trebuit să moară?

VLAD T,EPES,
Fiecare trebuie sa moară odată

s,i-odată, asta e legea. Tot,i

suntem egali în fat,a mort,ii...

CORVIN

Mă amenint,i? Mă...

(CONTINUED)
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VLAD

Darul ei... a fost prea

ademenitor să mă pot abt,ine.

CORVIN

Gal! Lasă acest prizonier pe mâna

mea, am să-i dau eu lege s,i

dreptate!

GAL PROTECTORUL

Răzbunarea nu-i dreptate, Alex.

CORVIN

Mi-a luat...

GAL PROTECTORUL

Am să iau înapoi... ce nu-i a

lui.

Gal îl injectează cu o siringă arhaică (cont,inut galben)

CORVIN

...pe Elena--

GAL PROTECTORUL

--N-ai s-o aduci înapoi, luându-i

ăstuia viat,a!

CORVIN

Doar nu vrei să-i dăm s,i drumul?

GAL PROTECTORUL

Nu, nu putem să-i drumul acum.

Trebuie supravegheat.

CORVIN

Lasă-l în grija mea... de la mine

n-are să scape.

GAL PROTECTORUL

Ai să-l t,ii la carceră... până...

am să stabilesc ce să fac cu el.

Luat,i-l.

CORVIN

(surdină) Al meu es,ti.

Corvin îl loves,te pe Vlad

VLAD T,EPES,
(lui Gal)Ai să regret,i... are să

se-ntoarcă roata... am să vă

s,terg de pe fat,a Pământului,

împreună cu slugile voastre...

(la Corvin) sământ,a Corvinilor am

s-o trag în întunericul cel mai

negru.
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ALARMA des,teptătoare piuie subt,ire

EXT. ALEE DOSNICĂ.

ALARMA o trezes,te pe Selenia. Ea îs,i scoate acele

din venă. Verifică câte pungi mai are(put,ine)

SELENIA

Memoriile astea...

Selenia mai aruncă o privire la poza lui Mihai (din mână)

SELENIA

Te rog, nu fă vreo prostie...

INT. BIROUL LUI VLAD

VLAD

Cine altcineva cunoas,te cel mai

bine tunelele alea? Tu es,ti cel

care va conduce grupa de asalt.

MIHAI

Dar...

VLAD

Meritul salvării ît,i revine, dar

fiecare a primit partea lui . Nu

es,ti singur Mihai, oamenii ăs,tia

se bazează pe tine.

MIHAI

Am înt,eles.

VLAD

Mai rămâne chestiunea port,ii de

intrare. Un atac surpriză se

bazează pe--

MIHAI

--Nu-t,i bate capul, poarta se va

deschide.

close up: pe ceasul de mână a lui Mihai(Lidiei)

VLAD

Atunci pregătes,te-te plecăm.

Vlad s,i trupa pleacă
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INT. PALATUL LUI VLAD. MAI TĂRZIU

Selenia intră în încăpere după exploziile grenadelor de

mână. Multe lumini, lichid, s,i fragmente emit, ătoare UV. Ea

se mis,că încet (fără mis,cări acrobatice) dar pistolul ei

nimeres,te la fix.

După ce caută pe calculatoare, documente observa un

majordom-vampir ascuns dupa un birou. Îi pune cut,itul la

gât

SELENIA

Unde e hibridul?

MAJORDOM

Cu ăla vrei să tai un vampir?

Selenia bagă cut,itul în lichid uv s,i foarte rapid îl taie

peste mână apoi pune cut,itul la gât

SELENIA

Ce zice-ai? N-am venit aici, să

mă joc.

SOLDAT(O.S.)

Nici eu!

Un soldat cu pistolul la capul Seleniei.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. PASAJE/CAMERA SELENIEI

împus,cătură puternică de armă

împus,cături repetate din arma specială a lui Vlad. Foarte

efective înpotriva soldat,ilor protectori. Vlad e îmbrăcat

militar să nu poate fi recunoscut dar arma se rupe...

VLAD

(la mihai)

Mai mult, împingei, t,ine-i

ocupat,i.

Vlad cu cât,iva către camera Seleniei. Unde...

VLAD

Verificat,i perimetrul!

Soldat,ii verifică camerele alăturate

SOLDAT

Nimeni!

Vlad furios...

prives,te la jucăria uitata de Selenia pe pat, apoi cu un

zâmbet malit,ios

(CONTINUED)
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VLAD

Tu! Întinde-te pe pat. T,ine asta!

Vlad îi dă să t,ină jucăria lui Selenia, mută arma pe "uv"

s,i trage în soldat. Acesta ia foc s,i se transformă într-un

corp ars-cenus, ă, ce nu poate fi recunoscut.

VLAD

Disciplina! Eficientă.

apoi fuge după Mihai, îi face semn să vină la el

VLAD

Mihai! Vino, trebuie să vezi! Am

căutat peste tot, mi-e teama că

am ajuns prea târziu.

Mihai vede urma de cenus, ă a corpului s,i jucăria t,inută la

piept. Când atinge corpul s,i put,inul care mai statea în

forma unui corp se prăbus,es,te pe cearceaf în praf/cenus, ă.

MIHAI

Seli... am venit, m-am întors

pentru tine. Spune ceva... am

venit... după tine...

Mihai începe să urle s,i să se transforme.

Îs,i rupe hainele de pe el, ezitănd o clipă smulge s,i

jucăria lipită pe pieptul lui (pieptul se vindecă dar

locul rămâne fără păr) s,i iese afară din cameră...

ochii(iris,i) lui sunt ros,ii. Se îndreaptă către Gal s,i

Geea care abia au sosit la fat,a locului.

În cameră Vlad recuperează jucăriile s,i le pune la el în

buzunar

VLAD

Al meu es,ti!...

Vlad se reîntoarce în tunele unde Mihai e aproape învins

prin cooperarea dintre Gal s,i Geea.

VLAD

Retragerea! Vampirius foc de

acoperire!

Armele trag fară încetare fort,ându-i pe tot,i cei care

luptau corp la corp să se ascundă de tirada de gloant,e

explozive.

Sub acoperirea focului Vlad îl recuperează pe Mihai apoi

urlă către Gal

VLAD

Am să mă întorc pentru voi! Lumea

asta e a mea! (râs superior) Pe

curând.
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INT. BIROUL LUI VLAD

Soldatul are îndreptată arma la capul Seleniei

SOLDAT

Ce faci?

SELENIA

Ce fac eu, sau tu?

Selenia îi arata în una din mâinile ridicate un inel de

la o grenadă iar în cealaltă mâna are grenada

SELENIA

Capu la cutie!

Selenia se ascunde. Explozia îl omoară pe soldat, Selenia

revine la majordom lovit s,i el de explozie

SELENIA

Unde e? Unde e Mihai?

MAJORDOM

Mihai?! Nu se poate... tu es,ti...

după tine au plecat... la

protectori...

Majordomul moare

SELENIA

Înapoi!

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. POARTA

Selenia les,ină epuizată pe scările complexului

SELENIA(V.O.)

Ciudat cum aranjează soarta

treburile. În ultimele momenente

când ultimul strop de lumina se

stinge realizezi că ai uitat

să-ti împlines,ti... atâtea vise

s,i că el t,i-a ocupat tot timpul.

S,i vrei să-l alungi.

Apoi întunericul singurătăt,ii ît,î

reamintes,te că omul care

trăies,te hrănindu-se din tine ît,i

dă putera să-t,i împlines,ti

visele. S,i-l chemi înapoi cu

lacrimile tale...

lacrimi curg pe fat,a albă a Seleniei pe măsura ce soldat,i

protectori ies pe poartă în ajutorul ei
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INT. CAMERA DE CONTROL INFORMATIC(LA VLAD)

Vlad prives,te pe monitoare incursiunea Seleniei la el în

birou.

VLAD

Un singur vampir a reus,it să

ajungă atât de departe?

VAMPIRIUS

Are clasă. Păcat că nu e una de-a

noastră.

VLAD

Va fi, cu timpul... Deocamdată

asigură-te că Mihai nu vede

urmele ei.

VAMPIRIUS

Am înt,eles!

VLAD

Mai put,in s,i Mihai va o unealtă

perfectă...

VAMPIRIUS

Păcat că "arma secretă" nu s-a

ridicat la nivelul as,teptărilor.

VLAD

Cine a zis asta? Arma mea e

aproape gata. Încă un brânci s,i--

Vlad studiază jucăria stricată pe care a luat-o de pe

patul Seleniei s,i o aruncă în sertar, alături de telefon.

Vlad scoate o seringă cu cont,inut verde, din sertar

VLAD

--arma mea e finalizată.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR CAMERA SELENIEI.

SELENIA

Ce s-a întâmplat?

GAL PROTECTORUL

Te-am găs,it incons,tientă, pe

scări... voi doi îmi aducet,i

aminte de tineret,ile mele...

SELENIA

Mihai! E aici?

(CONTINUED)



CONTINUED: 92.

GAL PROTECTORUL

Nu. A plecat. Dar...

SELENIA

Ce-a mai făcut?

GAL PROTECTORUL

El s,i Vlad s,i-au arătat adevărata

fat,a... de hibrid.

SELENIA

Mihai...

GAL PROTECTORUL

Va trebui să le atacăm pozit,ia

înainte să avem de-a face cu o

armată de hibrizi... Selenia?

Selenia les,ină. Gal cheamă asistent,ii

GAL PROTECTORUL

A intrat în s,oc!

MAI TÂRZÎU

GEEA

E posibil să nu se mai trezească,

deocamdată am să-i dau... să nu

apară complicat,ii.

GAL PROTECTORUL

Complicat,iile vin, orice am face.

INT. BIROUL LUI VLAD- CONTINUARE

VAMPIRIUS

Dacă se întâlnesc?

VLAD

Nu-t,i bate capul, dupa chestia

asta(seringa) n-o va mai

recunoaste, dar trebuie să ne

mis,căm rapid. Trezes,te-mi copii!

VAMPIRIUS

Dar nu vor trăi mai mult de două

zile!

VLAD

O zi peste cât am eu nevoie.

VAMPIRIUS

Am înt,eles.
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INT. DEPOZIT SUBTERAN

Luminile se aprind s,i lumineaza o multime de randuri/nise

în pereti s,i rafturi de sicriie conectate prin tuburi de

sânge s,i fire electrice

Capacele sicriielor sunt din sticla. Un vampir

din interiorul unui s,icriu deschide ochii.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. INFIRMERIE.

Selenia îs,i revine

soldat,i, asistent,i impachetează în grabă

SELENIA

A-t,i mutat clopotul bisericii la

mine-n cap?

GEEA

T,i-ai revenit?... bine, aproape

te pirdusem. Ît,i dăm noua formulă

îmbunătăt,ită. O să mai treacă

până să-s,i facă efectul.

SELENIA

Ce-i cu hărmălaia asta?

GAL PROTECTORUL

Pregatire de luptă.

SELENIA

Mihai?

GAL PROTECTORUL

Mihai... nu mai e.

GEEA

Gal!

GAL PROTECTORUL

Animalul acela nu mai e Mihai! E

un monstru.

Gal scote câteva poze cu Mihai din timpul atacului

SELENIA

Nu l-am văzut niciodată atât

de...

GAL PROTECTORUL

După cum arată as, zice că nu mai

are mult până transformarea va fi

ireversibilă...

(CONTINUED)
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SELENIA

Mihai... ce faci?

INT. BIROUL LUI VLAD

Mihai intră s,i Vlad schimbă rapid imaginile la care se

uita pe calculator(neobservat)

MIHAI

Ce s-a întâmplat? Nu-mi amintesc

nimic?

VAMPIRIUS

Transformare totală!

VLAD

Fascinantă functionarea

creierului... nu-i as,a?

VAMPIRIUS

Te doare ceva?

MIHAI

Nu.

VAMPIRIUS

Nu-t,i amintes,ti, tu...

MIHAI

Eu ce?

VLAD

Te-ai transformat complet!

MIHAI

Grozav! Unde e Selenia?

VAMPIRIUS

Amnezie traumatică!

VLAD

Selenia nu mai e printre noi...

MIHAI

Dar unde e?

VLAD

Chiar nu-ti amintesti nimic? Cât

ai fost transformat...

MIHAI

Ce-am făcut? Nu-i adevărat.

VLAD

Mihai, mai înt,eles gres,it. Tu nu

ai făcut nimic Seleniei... am

ajuns prea târziu.

(CONTINUED)
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MIHAI

Dar mai aveam încă timp, boala--

VLAD

Timp mai era dar... ea n-a murit

din cauza bolii. Selenia a fost

executata!

imagini... Mihai is,i aduce aminte de scena întâmplată în

camera Seleniei

MIHAI

Nu se poate... am pierdut-o...

Trebuie să mă întorc înapoi!

VAMPIRIUS

Imposibil. Trupele nu sunt gata.

MIHAI

Nu-mi pasă!

Mihai îl loves,te pe Vampirius aruncându-l din drumul lui

Vlad îl împus,că cu un pistol cu seringă

MIHAI

Lasă-mă! Ce faci?... somnifer?

Vlad îi t,ine capul s,i-l prives,te în ochi

VLAD

Jur, am să aduc prăpădul pe capul

protectorilor, iar tu vei fi

vârful de lance.

VAMPIRIUS

Ai de gând sa-i impingi limitele

s,i mai mult?

VLAD

Nu vor supraviet,ui. Niciunul!

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR CAMERA SELENIEI.

reviste "pentru părint,i" stau împrăs,tiate pe pat. O carte

de poezii de iubire pe pieptul Seleniei adormite, cu poza

lui Mihai ies,ind ca semn de carte din ea

EXT. PE O STRADA.

Selenia visează ca fuge înspre Mihai dar se depărtează tot

mai mult s,i mai mult.
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INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CAMERA SELENIEI.

Selenia se trezes,te, afara plouă, se uită pe fereastră,

desenează aiurea pe geam. Ea e îmbrăcată în uniformă s,i

echipată complet de luptă.

intră Geea

SELENIA

Când vântul mort,ii bate, chiar pe

deasupra capetelor, soldat,ii

scriu scrisorii s,i le trimit...

Eu, unde s-o trimit pe a mea?

GEEA

Bărbat,ii! Tot timpul trebuie să

se grăbească...

SELENIA

Eu... l-am tot trimis, toată

grija asta a lui, exagerată, îmi

stătea pe nervi... aveam nevoie

spat,iu, să respir s,i-l tot

trimiteam... n-am conceput

niciodată că n-o să-l mai...

GEEA

Nu pune la suflet, ai făcut ce-ai

crezut că e mai bine. At,i căzut

în mijlocul acestei probleme...

poate ar fi mai bine dacă nu

te-ai implica în ce urmează--

SELENIA

Nici gând.

GEEA

Ce-ai să faci dacă ai să

te-ntâlnes,ti cu el? Dacă nu te

recunoas,te? Ce faci dacă

transformarea lui e permamentă?

SELENIA

Treaba mea!

Geea îi pune un pistol în mână

GEEA

O să ai puterea să...

SELENIA

Eu l-am lăsat... împins în

întuneric, e treaba mea să-l chem

înapoi, ori...

privind la poza lui Mihai de pe pat(transformat complet)

(CONTINUED)
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SELENIA

Mai e ceva uman în el? Mai e

acesta... Mihai?

Geea îi pune mâna pe piept/inimă

GEEA

Ea ce-t,i zice?

Explozie undeva departe în complex

GEEA

Au s,i început...

În walkie-talkie-ul geei

GAL PROTECTORUL

Geea, vino la mine!

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

GAL PROTECTORUL

Au fost informate celelalte

filiale?

ANALIST 1

Nu, domnule. Liniile terestre au

fost tăiate, bruiaj pe toate

liniile aeriene... ne-au izolat

complet.

GAL PROTECTORUL

Ne descurcăm s,i singuri--

explozi puternică

GAL PROTECTORUL

Trebuie doar să rezistam până ni

se va observa lipsa, la apel.

ANALIST 1

Aproximativ opt ore...

camerele de supraveghere de la exterior arată mult,imi de

soldat,i atacând diverse posturi. Diverse camere sunt

distruse.

Geea intră

ANALIST 1

Uau, mult,i...

GAL PROTECTORUL

Trebuie să rezistăm!

(CONTINUED)
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GEEA

Ce se întâmplă?

GAL PROTECTORUL

Geea, ai venit, bine! Ia tot

personalul necombatant, bolnavi,

copii... tot,i! Du-i pe coridorul

de est... Noaptea asta e--

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CURTE

VLAD

--noaptea noastră. Noaptea când

vom devenii liberi când ies,im din

adâncuri... când vom scăpa de

aces,ti tirani care ne t,in în

întuneric. În noaptea asta ne

facem singuri dreptate (Vlad îs,i

pune bros,a pe piept).

Explozie PUTERNICA

VLAD

Nu uitat,i! Nu au pe unde să

scape, vor mus,ca până la ultima

răsuflare, s,i ultima lor

răsuflare o vom strivi sub talpa

bocancului nostru. În această

noapte rescriem istoria.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

GAL PROTECTORUL

Raportează stricăciunile!

ANALIST 1

Tunelurile de est s-au prăbus,it!

GAL PROTECTORUL

Ne-a tăiat căile de evacuare...

Geea! Geea mă auzi? Răspunde!

prin zgomotul static de la aparat abia se distinge vocea

ei

GEEA

...peret,ii prăbus,it,i...

blocată... Copii nu au trecut!

GAL PROTECTORUL

La naiba... I-a copii s,i du-i la

depozitul zece! Trebuie--
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EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CURTE

VLAD

--să ne murdărim pe mâini.

Ataaaac!

Tunuri laser sunt depăs,ite de numărul mare de vampiri

Gal s,i soldatii se retrag către depozitul 10

În depozit Selenia s,i copii stau tăcut,i într-un colt,. Geea

reîncarcă cu munit,ie încărcătoare de arme. Gal intră

pentru reaprovizionare.

GAL PROTECTORUL

(geei)

Reîncarcă s,i pregătes,te-te, vii

s,i tu!

SELENIA

Cum stăm?

GAL PROTECTORUL

Armele sunt eficiente dar nu au

cadent,a mare, Vlad se foloses,te

de asta... nu l-am văzut pe

Mihai.

De la Selenia, Lidia fuge în brat,ele Lui Gal plângând

LIDIA

E numai vina mea...

GAL PROTECTORUL

Cum as,a?

LIDIA

Eu l-am ajutat pe Mihai să fugă.

GAL PROTECTORUL

Mi-am dat seama de asta, nu

plânge din atât. Oricum ajungeau

aici, cu s-au fără ajutorul tău.

Atacul ăsta e plănuit demult...

LIDIA

Cu ce pot să te ajut, tati?

Împus,căturile se apropie de depozit

GAL PROTECTORUL

M-ai t,ii minte? Ne-am jucat cu

asta, fară să s,tie mama?

T,ine.(oficial) Misiunea ta e să

protejezi! Să ai grijă de ei,

nimeni să nu le facă vre-un rău.

Gal îi înmănează un pistolet de dimensiuni mici

(CONTINUED)



CONTINUED: 100.

LIDIA

Bine... Am înt,eles, domnle!

Gal sărută fata pe frunte

GAL PROTECTORUL

Es,ti gata?(Geea)

Ea îs,i pune săbiile în tecile de pe spate

GAL PROTECTORUL

Selenia?

Selenia îs,i scoate pistolul la vedere

GAL PROTECTORUL

Azi vom privii moartea-n ochi.

Hai!

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. ÎN AFARA DEPOZITLUI 10

Gal s,i Geea lupta cu viteză uimitoare (atribut al

protectorilor), complementându-se unul pe celalalt.

Soldat,ii rânit,i se retrag în urma lor. Selenia trage foc

de acoperire. Protectorii câs,tigă teren.

Cât,iva vampiri încearcă să le taie calea de întoarcere

dintr-un tunel lateral. Gal se uită în spate

SELENIA

Mă ocup eu!

Selenia s,i doi protectori se duc în urmărirea lor prin

tunele

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CURTE

Vampirus supraveghează cu binoclul câmpul de luptă s,i

observă plecarea Seleniei. Vorbes,te în stat,ia de

transmisie

VAMPIRIUS

A plecat! Putem începe.

EXT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CORT

VLAD

Nu am nevoie de cât de un moment

s,i n-o va mai recunoas,te.

Vlad se duce la Mihai(adormit) s,i-l injectează cu siringa.

După câteva momente Mihai se trezes,te

(CONTINUED)
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VLAD

T,i-am promis o s,ansă de

răzbunare. Mai vrei?

MIHAI

Vrei să discutăm... mâine! azi

(strânge pumnul). S,i dacă mâine

ne-om întâlni pe cea lume...

VLAD

Nu intent,ionez să merg în

direct,ia aia.

mai scoate o seringa s,i i-o arată lui Mihai(cont,inut

verde)

VLAD

Asta o să te ajute să te

transformi mai mult, mai multă

putere, viteză...

MIHAI

(ironic) Protectori! Atâtea

minciuni, au să mi-o plătească!

Mihai e injectat. Se transformă s,i iese să se lupte cu

Gal. Geea încearcă să-l ajute dar intervine Vlad

VLAD

Întoarce-t,i spatele la mine dacă

vrei să crepi...

Vampirius cu o pus,ca cu luneta t,intes,te pe Gal.

Soldat,ii protectori se retrag în fat,a focului continuu s,i

fac loc liderilor să se lupte între ei.

Lidia deschide us,a la depozit pentru a se uita afară.

Gal aproape pierde lupta cu Mihai(ajutat de Vampirius),

dar când să dea lovitura finală Selenia s,i cei doi se

întorc de pe tunele. Cei doi îs,i golesc încărcătoarele în

Mihai, iar Sel îl elimină pe Vampirius, apoi Selenia îi

opres,te pe cei doi.

SELENIA

Ajunge, îl terminat,i.

Un semn de la Gal s,i cei doi se supun. Selenia se duce la

Mihai(transformat). Brusc el o loves,te aruncând-o departe

de un perete, rapid sprintează la ea, o prinde de gât s,i o

lipes,te sus pe perete. Ea pune t,eava pistolului ei pe

tâmpla lui

LIDIA

Mihai, ce faci? Termină!

(CONTINUED)
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SELENIA

Mihai, te rog, nu mă face să

apăs... Mihai!

El o împinge s,i mai tare de perete. Ea lasă pistolul să

cadă din mână s,i... îl mângâie pe fat, ă

Mihai vede imagini, el împreuna cu ea, dar rezistând

confuziei cu cealaltă mână rupe/taie haina Seleniei.

Burtica ei se vede el se uita la ea, apoi înapoi la fat,a

Seleniei. Un fir de sânge curge din gura ei pe mâna lui.

Selenia epuizată începe să cânte cântecelul lui tâticu,

pentru el...

SELENIA

Dormi, nani, dormi puis,or

Tati e aproape adus de dor

Dormi copilas, pierdut pe drum

Tati va veni din cenus,a s,i scrum

Vino la mine vino drag puis,or

Vino pân-nu mă sting...

Mihai o lasă păs,ind cât,iva pas,i înpoi, transformându-se

incet înapoi în om

Vlad, furios, pune mana pe pistolul cu seringi cu lichid

verde s,i îl împuscă de mai multe ori pănâ în momentul în

care Lidia trage s,i îi nimeres,te arma.

Mihai are probleme transformându-se în s,i înapoi din

hibrid, urlând îs,i împinge/scoate seringile din corp

lichid verde curge din locurile respective... Ochii lui

sunt complet ros,ii

Apoi cade complet epuizat.

VLAD

Ma-i dezamăgit, băiete...

Vlad mai face un semn s,i gloant,ele încep din nou să

zboare în rafale puternice fort,ându-i pe soldat,ii

protectori să se îndepărteze de us,ile depozitului. Lidia

închide us,a dar o grenadă o aruncă cât colo, în flăcări.

Un grup de vampiri se grăbesc să intre.

Focuri de armă(Lidia trage t,ipând) s,i t,ipete de copii,

fum...

(CONTINUED)
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Mihai îs,i revine s,i alături de Geea fug în depozit. Geea

cade împus,cată în picior, Mihai se interpune în calea

gloant,elor ca copii să se ascundă într-un container de

ot,el, Mihai cade iar, epuizat. gloant,ele încep să iasă din

trupul lui

Furios Gal îl ataca pe Vlad. Vlad ia o arma cu baionetă s,i

o aruncă înspre acesta, dar Gal se feres,te s,i..

VLAD

Punct ochit...

Vlad zâmbes,te... Arma îs,i continuă zborul către fat,a

Lidiei care a ies,it curioasă în us,a containerului

VLAD

punct lovit!

baioneta se opres,te chiar în fat,a ochilor Lidiei trecută

prin mâna lui Mihai care astfel a oprit-o.

LIDIA

Mihai!

Mihai îs,i arată ochii. Ros,ul se retrage pentru a dezvălui

un iris Galben-auriu ca acela al protectorilor... forma

trupului e cea umană.

Apoi cu viteză colosală îl loves,te pe Vlad în piept cum

nici măcar Gal nu a reus,it.

Vlad ia una din seringile cu cont,inut verde s,i se

injectează.

VLAD

Nu mă distrugi tu pe mine încă nu

s,tii încă cu cine te-ai pus,

animalule.

MIHAI

E un animal s,i un om în fiecare

din noi, doar tu es,ti cel care

alegi care vrei să fii.

VLAD

Îmi t,ine mie predici?

Trădătorule! Tu ai venit la mine

cu mucii pe obraz...

Vlad se transformă tot mai mult s,i mai mult.

VLAD

Opt sute de ani am as,teptat

momentul asta... n-ai să-mi stai

în drum.

(CONTINUED)
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MIHAI

Cu ce-au gres,it?

VLAD

Noi suntem rezultatul gres,elii

lor! S,i pentru că suntem diferit,i

ne-au luat libertea. Visele

noastre nu pot vedea lumina zilei

din cauza lor!

Vlad se transforma se luptă cu Mihai s,i.... pierde lupta

VLAD

Nu es,ti chiar atât de diferit de

mine Mihai! Pentru un minut ai

fost Dracula... fără ea(priviri

la Selenia).

Mihai distras e lovit, Vlad se eliberează.

MIHAI

Eu nu sunt ANIMAL.

VLAD

Tu nu, eu da!

MIHAI

Nu, tu es,ti doar... mort pe

dinăuntru

Mihai nu mai revine la el, se întoarce să plece

VLAD

Doar un singur mod de a pleca de

aici!

Vlad t,intes,te cu arbaleta cu disc rotativ către Mihai.

Geea arunca unul dintre pumnalele ei.

Mis,care cu încetinitorul: mihai ferindu-se de disk care

ricos,ează pe peret,i

Lidia t,ipă fugind să-l îmbrăt,is,eze pe Mihai

Discul zboară s,i înspre Vlad care se feres,te dar...

bros,a de pe pieptul lui cade pe plans,eu, după aceasta cade

capul lui Vlad. Lumina ros,ie din ochii lui se stinge

treptat

Linis,te pe câmpul de luptă. Mihai îmbrăt,is,ează pe Selenia

s,i Lidia împreună.

Vampirii o iau la fugă dezorganizată de pe câmpul de luptă

(CONTINUED)
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MIHAI

Acum s-a terminat, suntem

împreună.

LIDIA

Ce faci? Am crezut că ai să mori.

MIHAI

Eh. Joacă de copii... mari.

LIDIA

Nu vreau să te mai văd cu astfel

de oameni, gata cu joaca! Mai

bine stai cu mine.

MIHAI

Lidiut, ă, tu s,tii că eu am...

Se uită la Selenia s,i Geea, Selenia îi zâmbes,te

amenint, ător aratându-i semnul tăierii capului

MIHAI

...am o puternica dorint, ă de a

supraviet,ui, as,a că ne mai vedem

noi... la o poveste.

explozii se aud de departe elicoptere s,i avioane incep să

survoleze zona.

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

LIDIA

Unde-i Mihai? Mi-e dator o

poveste!

GAL PROTECTORUL

E într-un loc mai bun.

LIDIA

L-ai trimis din lumea noastră?

GAL PROTECTORUL

Nu dragă, n-am putea să-i

separăm, nu am face decât să

cream alt,i mons,trii... s,i ne-am

săturat de as,a ceva, nu?

EXT. PE O STRADĂ.

Selenia s,i Mihai mergând mână în mână. Ei au ceasuri de

protectori la mână.
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INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. BIROUL LUI GAL

GEEA

Sunt prietenii nos,trii acum.

LIDIA

Da de ce a plecat? Cum rămâne cu

povestea mea?

GEEA

Ai să pot,i să mergi în vizită la

ei, mai încolo.

GAL PROTECTORUL

Până atunci ce-ar fi dacă t,i-as,
spune că a existat o dată un om

care vroia să cel mai puternic

om- creatură, ăăă un om

interesant!

LIDIA

Tati. Las-o moartă, nu te pricepi

la spus poves,ti!

EXT. UNDEVA DEPARTE DE CIVILIZATIE

Selenia plantează flori în gradina în timp ce Mihai

bontănes,te pe la casă

SELENIA(V.O.)

Te adaptezi ori pieri. Adaptarea

e una din primele legi ale

naturii pe care trebuie s-o

învăt, ăm. Dar până s,i aceasta are

limite. Exagerează s,i echilibrul

dintre moarte s,i renas,tere e

schimbat pentru totdeauna. Cu

tot,ii avem cale lungă până să ne

înt,elegem menirea. Viat,a e o

luptă continuă... cine sunt, ce

trebuie să fac, unde cte duci

când mori... câteodată ne găsim

răspunsurile, alteori...

INT. COMPLEXUL PROTECTORILOR. CURTE

multe cadavre de soldat,i amestecate în încles,tarea lor.

Cel mai deosebit e cel a lui Vlad cu capul tăiat în fata

corpului s,i bros,a în fata acestuia.
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EXT. UNDEVA DEPARTE DE CIVILIZATIE

SELENIA(V.O.)

Cât de important e să ai pe

cineva... care să te scoată

din propria negură, să te

sust,ină, să te-ndrepte...

Selenia îndreaptă o floare (ca cea a bros,ei) s,i o leagă de

un sprijin.

INT. LABORATOR LA VLAD.

laboratorul e distrus, obiecte sparte s,i împrăs,tiate peste

tot. Doctorul Addam scoate dintr-un seif o sticlut, ă (cu

sânge)

LABORANTUL

Ce avet,i de gând cu ea?

DOCTOR ADDAM

Am să-l distilez, până am să scap

de retro-virus, apoi o armată

de...

pe eticheta sticlut,ei scrie: Mihai Corvin - HIBRID


