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Zgodba o sestrah Smith, ki sta bili umorjeni v svoji sobi leta 1993. Zgodba o njih gre takole:
Starejša sestra Smith si je preko interneta v neki klepetalnici dopisovala z nekim fantom, ki ji je pisal, da
jo ima rad in da jo bo obiskal to večer. Ker se je prestrašila, se je odločila, da bo spala v sobi s svojo
mlajšo sestro. Zaklenili sta vrata in okno, ter odšli spat. Ponoči je starejšo sestro zbudilo trkanje po oknu.
Vstala je in šla do okna, vendar tam ni bilo nikogar. Vrnila se je nazaj v posteljo s katere se je širil
nenavaden vonj in rjuha je bila na otip mokra. Mislila je, da se je njena sestra polulala, zato je
odmaknila rjuho in odkrila da je njena sestra mrtva, ter da je rjuha prekrita s krvjo. Nenadoma je slišala
nekoga v sobi in stekla v omaro, da se skrije. Skozi reže na vratih je videla od nekoga senco, ki se je
približevala omari. Naslednje jutro so straši našli svoji hčeri mrtvi. Mlajša je ležala v krvi v postelji,
starejša je bila obešena v omari in na živo odrta. Policija ni nikoli našla storilca. Edina sled, ki so jo
imeli, je bilo nekaj grozilnih sporočil na računalniku. Primer je bil zaprt leta 2000. Toda zgodba se tukaj
ne konča.
Dve leti po umoru je družina Smith dobila novorojenčka. John Smith ni nikoli izvedel, da je imel starejši
sestri. Soba od starejše sestre je postala shramba, in soba mlajše sestre, v kateri sta se zgodila umora, je
postala Johnova soba. John je rad pošiljal e-maile, ki so strašili ljudi. Nekega dne je dobil e-mail od
nekoga, ki se mu je predstavil kot sestri Smith. V e-mailu sta mu oni povedali, da sta nekdaj živeli v hiši, v
kateri sedaj živi on in da sta bili umorjeni v tej sobi v kateri je sedaj on. John jima ni verjel, ker mu starši
nikoli niso povedali za njiju. Sestri sta bili ogorčeni nad dejstvom, da mu njihovi starši niso nikoli
povedali za njiju. Prav tako sta mu povedali, da naj pogleda v omaro in naj pogleda na dno omare. Tam
sta napisali svoji imeni in datum smrti. John je pogledal in res sta bili tam napisani njuni imeni in datum
smrti. Nihče ni nikoli izvedel kaj je John še naredil, saj so ga naslednji dan njegovi starši našli v omari…
živega odrtega! Na dnu omare je pisalo:
Lisa and Sarah - 1993
in pod tem je pisalo:
John 2007
In spet, edina sled o tem je bilo nekaj sporočil na računalniku…

***
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To je zgodba s sestrah Smith, ki sta bili umorjeni, medtem ko sta spali v svoji spalnici.

To je urbana legenda o fantu z imenom John Smith, ki je imel zelo rad strašljive e-maile in sporočila.
Vsak dan je našel nove in jih pošiljal vsem, ki jih je poznal. On jih je celo napisal nekaj kar sam in jih
pošiljal neznancem. Rad je prestrašil ljudi na internetu.
John je živel v Plainfield-u, Wisconsin. Nekega dne novembra 2007 je pogledal sprejeta sporočila in
našel sporočilo za katero je bilo videti, da je od dveh mladih deklet. Sami sebe sta imenovali "Sestri
Smith" ("Smith Sisters") in mu povedali, da sta bili njegovi starejši sestri, kar ga je zmedlo, ker je bil
edini otrok. Povedali sta, da sta pred leti živeli v tej hiši.
Odgovoril in je dejal, da ni imel nobene sestre in jima povedal, da izgineta in ga pustita pri miru.
Naslednji dan je prejel hladno sporočilo z nekaj foto prilogami. Prva je bila fotografija z dvema mladima
dekletoma.
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Na njej je bil napis Smith Sisters murdered anonymously.
Dekleti sta v e-mailu dejali, da sta zares njegovi starejši sestri. Povedali sta mu, da sta v letu 1993 živeli v
njegovi hiši. Njegova spalnica je nekoč bila njuna spalnica. Povedali sta mu vse o odraščanju in svojem
življenju in kako srečni sta bili do ene grozne noči.
Odprl je drugo prilogo. To je bil skeniran star časopisni članek.
"Leta 1993 sta bili dve sestri brutalno umorjeni v majhnem mestu v skupnosti Plainfield,
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Wisconsin. Lisa Smith, 19 in njena sestra Sarah Smith, 15 sta bili napadeni v domu svojih staršev
v noči na 17. november, okrog 1:30. Sestri Smith sta ležali v postelji, ko je nori morilec vlomil v
hišo. Nihče ju ni slišal kričati. Zjutraj so njuni straši našli trupli sester Smith skriti v omari v
spalnici. Ti sta bili živi odrti. O morilcu že dolgo ni bilo več ne duha ne sluha in ni ga bilo mogoče
več najti. Policija je izvedla obsežno preiskavo, vendar brez uspeha. Motiva za napad niso nikoli
odkrili, prav tako niso nikoli našli napadalca. Edina sled je bila serija čudnih e-mailov v Lizinem
računalniku. Primer je bil zaprt oktobra 2000."

V preostalem delu e-maila sta sestri povedali, da sta bili jezni, da je bil primer zaprt in so ljudje pozabili
na njiju.
Bili sta jezni, ker so njuni starši želeli, da bi povsem pozabili nanju.
Bili sta jezni, ker so se njuni starši odločili, da bodo začeli znova in imeli dojenčka. Dečka z imenom
John.
Bili sta jezni, ker njuni starši niso nikoli omenili svojih hčera ali njunega tragičnega umora svojemu
novemu sinu Johnu.
John Smith je poslal jezen odgovor in povedal, da ni verjel, kar sta povedali. Ni verjel, da sta sestri Smith
res povezani z njim in ni verjel, da je bil časopisni članek resničen. Povedal jima je, da naj gresta k vragu.
Pet minut kasneje je dobil od njiju še en e-mail. Dejali sta: "Če nama ne verjameš, poglej v omaro v
spalnici."
To je bilo zadnje sporočilo, ki je bilo na Johnovem računalniku. Policija ni mogla izslediti, kdo mu je
poslal sporočila.
Na dnu omare je policija našla sporočilo, izrezljano v les. To se je glasilo
"Lisa and Sarah - 1993".
Pod njim je bilo še eno sporočilo, ki se je glasilo
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"John 2007".
Nihče ne ve, kaj je John še naredil, toda zjutraj so se Johnova starša zbudila in iskala svojega pogrešanega
sina. Nato sta preverila omaro v njegovi spalnici in doživela šok svojega življenja. Tam sta našla truplo
svojega sina. Bil je živo odrt.
Nihče ne ve, kaj se je v resnici zgodilo tisto noč. Policija je lahko sestavila le dele zgodbe, ki so temeljili
na tistem kar so našli v Johnovem računalniku.

Starša sta bila uničena. Kako se je to lahko zgodilo v družini. Najprej sta bili umorjeni njuni hčeri in sedaj
nekaj let kasneje je bil umorjen njun sin.
Zdi se preveč čudno, da je samo naključje. Dve sestri sta umorjeni, leta kasneje je umorjen njun brat na
enak način, na istem kraju. In edini dokaz, ki ga je pustil za sabo, je nekaj strašljivih e-mailov…

***

Obstaja podobna zgodba, ki se imenuje Sestri Moore (Moore sisters).

Urbane legende in miti | www.urbane-legende.si | info@urbane-legende.si.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

