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1. L’autor

Nascuda sota el nom de Howard Allen O'Brien, des de petita va canviar el seu
nom a "Anne". Es va casar amb el poeta i pintor Stan Rice el 1961, del qual va tindre
dos fills. La primera, Michelle, al 1966, que va morir de leucèmia als 5 anys de vida, i el
famós escriptor gay Christopher Rice, que va néixer el 1978.
Des de petita es va interessar en temes de vampirs i bruixes. En la seva carrera
com escriptora, també ha publicat amb els àlies "Anne Rampling" i “A.N. Roquelaure”,
aquest darrer en els seus primers anys. Els seus llibres que estan orientats a adults
contenen mescles de l'horror amb la sexualitat, destacant els sentiments eròtics que
senten els seus personatges. Les obres més importants sota aquests pseudònims són La
trilogia de la Bella dorment, on Rice va deixar volar la seva imaginació portentosa,
situant l'acció en ubicacions llunyanes i palaus.
El seu primer llibre, Interview with the vampire (Entrevista amb el vampir) va
ser escrit el 1973 i publicat el 1976. El 1994 Neil Jordan va realitzar una pel·lícula
basada en aquest llibre i protagonitzada per Tom Cruise i Brad Pitt, i uns anys més tard
es va realitzar un altra pel·lícula de la sèrie Cròniques Vampíriques, basada en el llibre
The queen of the damned (La reina dels condemnats). La pel·lícula en qüestió va ser
criticada per no mantenir gaire relació amb el llibre original.
El 30 de gener de 2004, Anne Rice va anunciar que deixaria Nova Orleans per
mudar-se al suburbi de Jefferson Parish, Louisiana. Ella viu sola des de la mort del seu
marit i des de la mudança de son fill a un altre estat. Tot i que alguns asseguren que
desitja més privadesa respecte als fanàtics que acampen dies a fora de casa seva, es van
comptar més de 200 persones esperant per poder parlar amb ella després del servei

dominical de l'església. També se la reclama molt en la firma de llibres per als
apassionats de la ciència ficció.
Rice va passar fins fa poc un mal moment professional, quan va tindre
l'oportunitat de llegir les males opinions que li donaven alguns usuaris d’Amazon al seu
llibre "Blood Canticle". L'actitud de l'escriptora va ser titllada de ridícula i fora de
context.
La popularitat de Rice va baixar força a causa de les males crítiques que ha rebut
de les seves últimes obres, ja que els seus darrers llibres s'assemblen massa als anteriors
i no adquireixen l'originalitat dels altres.

2. La novel·la

Entrevista amb el vampir és una novel·la fantàstica escrita el 1973 per Anne
Rice, publicada finalment el 1976. El llibre es centra en la immortalitat, la pèrdua, la
sexualitat i el poder. Es va convertir ràpidament en una novel·la de culte i va tenir una
influència molt gran en la subcultura gòtica.
A més la van seguir tota una sèrie de novel·les que componen les Cròniques
Vampíriques.
Anne Rice trenca amb la figura clàssica del vampir de tradició europea i ens
presenta un vampir humà que pateix, sent i li dol el fet de matar. A més el vampir és un
personatge lliure que es val per ell mateix i no està subordinat a cap ésser superior.

El llibre explica la història de Louis de Ponte du Lac, el qual es troba amb el
vampir Lestat de Lioncourt, el qual el transforma en un dels seus. Lestat i Louis viuran
una història que durarà més de 100 anys.

3. Pel·lícula

Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) és un vampir d’aspecte juvenil, que al llarg
dels anys va sumant tot un seguit de víctimes. A algunes d’elles, les que mé li agraden,
els concedeix la immortalitat. Així Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un home que ha
perdut dona i fill, es convertit en vampir.
Dos-cents anys després, a Sant Francisco, Louis relata a un peridiodista la seva
vida i com va arribar a convertir-se en vampir. Expressa el seu dolor al comprobar que
per sobreviure no ha tingut més remei que matar. El protagonista busca resposta per
entendre el seu món i els dels vampirs.
En un moment de la història, es troben amb una nena al costat del cadàver de la
seva mare afectada per la pesta. Lestat l’anomena Claudia i Louis per error la
transforma en vampir. Claudia s’enamora de Louis i viuen molts anys junts, convertintse en amants ocasionals.

