Sériový vrah
Prší a blýská se. Harvey sedí u svého notebooku a prochází profily dívek ze svého okolí na
facebooku. Najednou se u jedné zastavuje a nezvykle dlouho si ji prohlíží. Je pěkná, vysoká a štíhlá,
vypadá tak na šestnáct. Harvey se dívá i na další fotky, je jasné, že se mu líbí. To je ona, ona je další.
Už je to měsíc, co Harvey Jessiku sleduje. Na jejím profilu si našel školu, do které teď chodí, její
dům i přátele. Zná nazpaměť i její rozvrh. Odpoledne chodívá ke škole a sleduje ji až domů. A ona
vždycky chodí sama. To pro ni rozhodně není dobře.
Dnešní večer je jako každý jiný. Harvey sleduje Jessičin profil a čeká na vhodnou příležitost. Je tam
spousta příspěvků ze školy a fotek jejích kamarádek, ale nic, co by mohlo být užitečné. Náhle se tam
objevuje příspěvek:
„Zítra naši konečně odjíždějí do Paříže!!!“
A je to. Štěstí Harveyovi zase jednou přálo. Teď má spoustu času rozvrhnout si zítřejší den. Ještě
jednou půjde obhlédnout její dům. Jen pro jistotu.
S odporným, vítězoslavným úšklebkem obchází Harvey Jessičin dům. Dívka má otevřené okno do
pokoje, přece jen je začátek léta. Z místa, kde stojí Harvey, je vidět, že sedí na posteli a s někým si
píše. Posouvá se k další straně domu. Je tu kuchyně a koupelna. Dneska už to stačí, Harvey se otáčí
a odchází domů.
Je čtvrtek odpoledne. Dnes mají Jessičini rodiče odjet do Paříže. Jak to tak vypadá, je to pravda.
Otec přenáší kufry a tašky do auta, zatímco Jessika s matkou chystají sendviče. To vše a ještě víc
vidí Harvey z pokoje protějšího domu. Jeho majitelé se povalují na podlaze mrtví, přesně tam, kde
se s Harveyem potkali. Stačily mu tři dobře mířené rány nožem. Harvey jde do kuchyně a bere si
z lednice bohatou zásobu jídla. Cestou zpátky překračuje tělo asi třicetileté ženy držící své roční dítě
v náručí.
Schyluje se k večeru. Dalekohledem s nočním viděním Harvey pozoruje Jessiku. Ta si bere tílko a
kraťasy, nejspíš je to pyžamo, a jde do koupelny. Teď je ta správná příležitost. Harvey si bere jen
hadřík napuštěný chloroformem a pro jistotu i dýku.
Dveře do domu jsou odemčené. Harvey tiše bere za kliku a jde dovnitř. Snaží se pohybovat co
nejtišeji, i když ví, že Jessika už je ve sprše. Všiml si, že sprchový kout je umístěn za dveřmi, v rohu
místnosti. To Harveyovi hraje do karet. Vyjde po schodech a zamíří do koupelny. Přede dveřmi se
ještě zhluboka vydýchá a otevře dveře.
Jessika se pořád sprchuje, zdá se, že zatím nic netuší. Harvey otvírá sprchový kout, ale ten je starý,
takže zaskřípe. To Jessice stačí, aby se otočila. Jediné, co si zapamatuje, je její úzkostný výkřik
ukončený ranou pěstí do spánku.
Zatímco policie pátrá po stopách zmizelé Jessiky, Harvey už má vyhlédnutou další oběť. Tentokrát
je to teprve dvanáctiletá Renny ...
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