
ESC 1. EXT. DIA. Porta de la Casa de Dràcula

Jonathan:  es col·loca correctament la corbata i pica a la porta de Dràcula. Quan no
escolta una resposta, es mira el seu rellotge vell que porta a la butxaca i pica una altra
vegada.

ESC 2.

“LA SANG ÉS VIDA” (escrit en blanc sobre un fons negra).

ESC 3. INT. DIA. Al dormitori d’en Jonathan

Jonathan: S’està afaitant amb el seu mirall, quan de sobte hi apareix Dràcula – però
Dràcula no es reflecteix al mirall d’en Jonathan. Ell ho mira amb curiositat, misteri i
terror. Per culpa d’això, es talla i es veu la sang.

Dràcula: Actua com si fos boig i agafa a en Jonathan pel coll. Només es calma quan
toca la creu que porta en Jonathan.

DRÀCULA

No et tallis mai més.

Dràcula: Tira el mirall d’en Jonathan per la finestra.

ESC 4. INT. DIA. Paret de Dràcula

A  la  paret  vella  de  la  casa  d'en  Dràcula,  de  sobte  hi  apareixen  gotes  de  sang
bruscament.

ESC 5. EXT. NIT. Jardí d’en Dràcula

Dràcula: està agenollat d’esquena.

ESC 6. INT. NIT. Al menjador de casa de Dràcula

Dràcula: Té la boca plena de sang i es poden veure les seves dents mentre somriu.

ESC 7.

L'AMOR MAI MOR (escrit en blanc sobre un fons negra).

ESC 8. INT. DIA. A l’habitació d’en Dràcula.

Dona: Té els llavis pintats i s’ho està mossegant.



ESC 9. INT. DIA. A l’habitació d’en Dràcula.

Dona: S’està traient la camiseta.

ESC 10. EXT. DIA. A la vora d’un penya-segat.

Dràcula: Està plorant – té les mans a la cara i està agenollat a la vora del penya-
segat.

ESC 11. INT. DIA. Casa d’en Dràcula.

Jonathan: Està traient un llibre de la prestatgeria.

ESC 12. INT. DIA. Una habitació de la casa d’en Dràcula.

Jonathan: Veu 3 dones entrar a la seva habitació i en Dràcula uns segons després.

DRÀCULA

Sortiu. És meu.

ESC 13. INT. DIA. Dormitori d’en Jonathan.

Jonathan: Obre els ulls ràpidament, amb terror, com si tingués por.

JONATHAN

Sóc presoner.

ESC 14. EXT. DIA. Porta de la Casa d’en Dràcula.

Dràcula: Obre la porta de casa i rep a en Jonathan. 

Jonathan: Li dóna la mà a en Dràcula.

DRÀCULA

Passi, passi.

Jonathan: Entra a la casa d’en Dràcula.

Dràcula: Tanca la porta després de que entri en Jonathan.




