ELS ESTRANYS ASSASSINATS
Maig de 1948, una xiqueta anomenada Yuki es mudà a una nova casa perquè en l'anterior
havien sigut assassinats el pare i la germana de Yuki.
Huit anys més tard, el primer dia d'institut, la professora va repartir uns periòdics antics.
Yuki va ofegar un crit quan, en la portada, va veure la seua germana una volta més sota el
titular : Pare i filla apareixen morts en estranyes circumstàncies .
La policia va telefonar a casa seua informant la mare que una amiga de Yuki que vivia
prop d'elles havia sigut assassinada.El comissari sospitava que l'assassí podria ser el
mateix que va matar la seua família i li va demanar que anaren amb compte.
Al dia següent, mentre tornaven de compres, van veure una figura que semblava un
home, però era difícil de diferenciar exactament el que era perquè estava fosc. Es va
acostar fins la meitat de la carretera i, el que semblava una figura humana, es va llançar
damunt la mare de Yuki i va començar a estripar el seu cos i menjar-se el cap. La xica va
veure que el qui estava atacant la seua mare era una espècie d'híbrid amb forma humana
però d'una grandària anormal, amb urpes, ullals i la carn putrefacta. En veure-ho Yuki es
va quedar immòbil però al moment va reaccionar i va córrer tan com va poder fins arribar
a una cabina . Amb l'esperança que li contestaren va cridar la policia i li va contar on
estava i tot el que havia passat. Però l'híbrid l'havia vista fugir i la va trobar . Per un
moment es va sentir segura en veure arribar la policia. Però al mateix temps l'híbrid va
mossegar-li al braç deixant-la inconscient. Després la policia va començar a disparar, però
l'híbrid avançava i va matar a alguns agents. Finalment van aconseguir matar-lo.
L'ambulància es va emportar tots els qui estaven encara amb vida i també a l'híbrid per a
fer-li una autòpsia. Aleshores van descobrir que era el mateix monstre que en 1948 ja
havia matat a gent. Els forenses mai havien vist res igual.
Yuki es va despertar a l'hospital ja restablerta i la van portar a un orfenat.

