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Voiko noita rakastaa vampyyri&#xe4;? T&#xe4;m&#xe4; ylimielinen, kaunis, sinisilm&#xe4;inen
vampyyri? Et j&#xe4;t&#xe4; valintaa. Sinun t&#xe4;ytyy totella ja menn&#xe4; naimisiin jonkun
kanssa, joka vihaa koko syd&#xe4;mesi kanssa. Mutta ehk&#xe4; se n&#xe4;ytt&#xe4;&#xe4; vain
sinulle? Ehk&#xe4; t&#xe4;m&#xe4; ei ole vihaa ollenkaan?
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