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Clara Vidalis, patopsycholoÅ¼ka, profilerka i przede wszystkim Å›wietna detektyw, otrzymuje kopertÄ™ z pÅ‚ytÄ… CD. Na pÅ‚ycie znajduje siÄ™ krÃ³tki, ale
przeraÅ¼ajÄ…cy filmik â€“ zamaskowany mÄ™Å¼czyzna podcina gardÅ‚o mÅ‚odej, Å‚adnej dziewczynie.

Kiedy udaje siÄ™ zidentyfikowaÄ‡ ofiarÄ™, policja obstawia jej dom i Clara wchodzi do mieszkania. Nie spodziewa siÄ™, Å¼e dziewczyna nie Å¼yje od
przeszÅ‚o szeÅ›ciu miesiÄ™cy! Jej ciaÅ‚o leÅ¼y zabezpieczone na Å‚Ã³Å¼ku, pozbawione krwi i zakonserwowane przez specyficzny gatunek robaka, ktÃ³ry je
zmumifikowaÅ‚.
Kiedy dziÄ™ki nastÄ™pnej wskazÃ³wce odnalezione zostaje kolejne ciaÅ‚o, Clara nie ma juÅ¼ wÄ…tpliwoÅ›ci, Å¼e morderca prowadzi z niÄ… niesamowicie
wyrafinowanÄ… grÄ™ â€“ tym razem zamordowanym jest homoseksualista, ktÃ³ry zginÄ…Å‚ prawdopodobnie jeszcze przed pierwszÄ… odnalezionÄ…
ofiarÄ….

W tym samym czasie Albert Torino â€“ geniusz i wizjoner, jak sam chce siebie widzieÄ‡, lub pozbawiony skrupuÅ‚Ã³w zboczeniec, jak okreÅ›lajÄ… go inni
-rozpoczyna emisjÄ™ online wyjÄ…tkowo kontrowersyjnego show, bÄ™dÄ…cego poÅ‚Ä…czeniem interaktywnego reality show i konkursu piÄ™knoÅ›ci,
ktÃ³rego zwyciÄ™Å¼czyni ma otrzymaÄ‡ nagrodÄ™ w postaci sÅ‚awy i kontraktÃ³w, a wylosowani widzowie bÄ™dÄ… mogli spÄ™dziÄ‡ z krÃ³lowÄ…
show noc caÅ‚kowicie na swoich warunkach. Jak moÅ¼na siÄ™ spodziewaÄ‡, program przyciÄ…ga nieciekawych ludzi, ale cieszy siÄ™ ogromnÄ…
popularnoÅ›ciÄ…. Jednak murowana kandydatka na zwyciÄ™Å¼czyniÄ™, pogodzona z wizjÄ… bycia nagrodÄ… dla kogoÅ› z widowni, znika niespodziewanie
na chwilÄ™ przed finaÅ‚em. Co wiÄ™cej, znika rÃ³wnieÅ¼ szef najwiÄ™kszego portalu internetowego z filmami.

Oboje wpadajÄ… w rÄ™ce mordercy, ktÃ³rego plan jest daleko bardziej zÅ‚oÅ¼ony, niÅ¼ moÅ¼na przypuszczaÄ‡. Za pomocÄ… bardzo wymyÅ›lnych tortur
â€“ starannie opisanych! â€“ zdobywa kody dostÄ™pu do strony xenotube.com i rozpoczyna emisjÄ™ swojego chorego show. Zmienia oczywiÅ›cie jego zasady
â€“ teraz uczestnicy nie decydujÄ… juÅ¼, kto zwyciÄ™Å¼y, lecz w jaki sposÃ³b zginie porwana dziewczyna.

Kiedy policjantka trafia w koÅ„cu na Å›lad mordercy, wpada w jego rÄ™ce i dowiaduje siÄ™, Å¼e wszystkich zbrodni dopuÅ›ciÅ‚ siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie po to,
by wciÄ…gnÄ…Ä‡ jÄ… w swojÄ… grÄ™ i zwabiÄ‡ w puÅ‚apkÄ™.

Jasny, precyzyjny jÄ™zyk powieÅ›ci sprawia, Å¼e czytelnik dostaje gÄ™siej skÃ³rki. BeznamiÄ™tne opisy tortur przemawiajÄ… daleko bardziej do wyobraÅºni
dosÅ‚ownoÅ›ciÄ… niÅ¼ nadmiar przymiotnikÃ³w, a powody, dla ktÃ³rych morderca podejmuje siÄ™ realizacji chorego planu, niczym lustro odbijajÄ…
sÅ‚aboÅ›ci naszych czasÃ³w. ZuboÅ¼aÅ‚e relacje miÄ™dzyludzkie umoÅ¼liwiajÄ… przeniesienie czyjegoÅ› Å¼ycia jedynie do wirtualnej rzeczywistoÅ›ci,
podczas gdy ciaÅ‚o wÅ‚aÅ›ciciela konta juÅ¼ dawno trawi rozkÅ‚adâ€¦
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