"Vampire Night Hoofdstuk 1"
___________________________________________________________________________________

intro:

"Laat hem gaan! Nee! Kaname!! Nee! Laat hem gaan! Nee! Kanameeee!"Surya wordt gillend wakker. Weer die
droom. Weer die nachtmerrie. De deur zwaait met een klap open en Zero komt binnen haar troosten.
Zo gaat dat nu al dagen. Altijd dezelfde droom. En toch laat de droom geen spoor na, alsof hij door iemand gewist
is.
Toch laat de droom 1 ding na. De naam Kaname. Wie is hij? en wat wilt hij van haar?
Dit is het punt waarop het leven van een normaal meisje drastisch verandert. Niets zal meer hetzelfde zijn.
Dit is het punt om afscheid te nemen van al het bekende om je heen en stap mee in een nieuwe wereld. De wereld
van de mytische wezens. Vampieren en weerwolven zijn al eeuwenlang in een strijd. Wat heeft Surya ermee te
maken? Zou Kaname de waarheid over haar weten?
Geniet van deze bloedstollende horrorserie met veel romance.Laat je leiden door de echte wereld.
Laat je meenemen naar een plek ver weg van alles. Waar alleen bos, sneeuw en de maan de baas zijn.
Begin een nieuw leven en ontdek wat vampieren en weerwolven eigenlijk zijn...
__________________________________________________
het begin:

"Nee! Nee! Alsjeblieft, doe het niet! Aaaah!"
Al zwetend wordt Surya wakker. Wat een nachtmerrie, steeds weer dezelfde. Nu is ze alweer vergeten waar het
over ging. Vroeger, als je een nachtmerrie had, wist ze altijd precies wat er gebeurt was als ze wakker werd. Het is
eng, beangstigend dat deze droom geen spoor nalaat. Alleen weer die Kaname... Godverdomme! Ze smijt een boek
dat naast haar bed lag tegen de muur. Ze staat op en loopt naar de badkamer. Het licht blijft uit, omdat ze haar
broer, Zero, in de andere kamer niet wakker wilt maken. Die heeft zich voorlopig genoeg zorgen gemaakt over
haar. Nu al een maand lang wordt ze krijsend wakker. En elke keer komt Zero haar gerust stellen. Dan voelt ze zich
veilig in de armen van haar grote broer.
Heel af en toe, net zoals nu, kan ze zich nog net inhouden om de boel bij elkaar te krijsen. Ze voelt zich een last.
Een last voor iedereen. Haar ouders denken dat ze gek geworden is. Alleen Zero begrijp haar. Alleen Zero.
Ze plenst wat water in haar gezicht. Dat helpt meestal. Nu kan ze toch niet meer slapen. Ze kijkt op haar wekker:
2.00
Ze keert terug naar haar slaapkamer en gaat op de vensterbank zitten. De volle maan staat helder aan de hemel.
Wat zou ze graag naar buiten willen. Het bos inrennen en nooit meer terugkomen. Maar wie is zij om dat te denken?
Een 14-jarig, normaal meisje. Nouja, normaal... Ze is geboren met een toekomst en mensen verwachten veel van
haar. Misschien moet ze zelfs een bedrijf gaan leiden later... Waarom kan ik niet anders zijn? denkt ze. Ik wil anders
zijn.
Een troep vleermuizen schieten voorbij het raam. Surya valt van de schrik van het vensterbank af. Versuft ligt ze op
de grond. Ik ben niet normaal, denkt ze, iemand die net zo'n dromen heeft als ik is niet normaal.
Ze staat op en wil de gordijnen dichttrekken, maar ineens ziet ze aan de rand van het bos een jongen

staan. donkerbruin haar en donkere kleren. Hij wenkt haar.
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