Min mobil er stadig tilstoppet med spam
Tekster, billeder, videoer - alle mulige ting
Mine venner sendte mig alt det bedste. Den store hvide
haj, den, der snapper på soldaten, der hænger fra
helikopteren.

Den fyr med svenskergarn bundet til stangen over de fire baner
på motorvejen. En absolut klassiker!

…Og den serbiske general, hans tropper der skød kugler i
luften mod tusind landsbyboere for et par årtier siden.

Jeg er sikker på, at de alle ville have været bedst bedømt på
Contraband, hvis denne app havde eksisteret dengang. Men det gjorde
det ikke.
Folk kigger virkelig på alle mulige ting derinde for tiden. Og lige
nu er der rablende om én ting- en video af min kæreste.

1 Februar, Afghanistan

Logikken var, at hvis vigtige religiøse og
politiske fraktioner, skulle anvende deres ressourcer til at bekæmpe hinanden.

Charlotte arbejdede som lejesoldat i Afghanistan og tjente fem tal hver uge ved
at hjælpe britiske styrker med at kontrollere de vigtige bymæssige varme områder.
Da tropperne gradvist blev trukket tilbage fra regionen, blev specialstyrkerne bragt
ind på kontrakter, som hun havde specifikt for at skabe uro.

... Ville de fokusere mindre på at
angribe vestlige tropper.

Vil du have
ham her?
Men hans
børn er om
bagved.

Jeg er da
ligeglad?

Dette betød, at lejede våben som
Charlotte, var ekstremt sårbare over
for et angreb fra fjendtlige
militante.

Men med alt det tvivlsomme svindel,
der havde foregået derovre..

Det lokale politi.
Selv normale civile.
Stort set alle.

Jeg gætter på, at du ikke kan
sige, at de ikke fortjente det.

Jeg
synes, vi skal
forlade ham.

Fandme
nej.

Særligt Tucker.

Jeg er så klar til
at fange det svin.

Tucker,
gider du
holde kæft
?

På den sidste dag i Charlottes kontrakt havde Tucker over
tusind timer med videoer.
Nærkamps uheld på kort afstand, forfærdelige hævnangreb,
vej drab fra vejsidebomber. Alle former for levende
henrettelser som leder.

Stimulation i
forstæderne er ikke
som den BBQ brændende
rutine som mine
venner sidder fast
i derhjemme.

Chhhhut.

Drengene bliver gamle
hurtigt, gør alt det
"længsel efter gymnasiet"
lort mens deres aldrende
paranoia sætter ind.

Ekstreme logo caps,
multi-player konsoller,
boom bokse, pumper Guns
and Roses ud over deres
græsplæner.

Charlotte sagde tucker lider af
nogle syge video feticher.

Han var afhængig af at
fylde sine mobil
arkiver, opsnuse en
type af lille tvist,
gaderester,
familiekampe, mindre
tilfælde af
vold i hjemmet.

Tucker?

Men som de fleste andre misbrugere blev hans adfærd
uundgåeligt farlig for d em omkring ham.

Hvad er det
den idiot
planlægger
nu?

Selv de mest bevæbnede, veluddannede fyre i hæren turde aldrig
gå ind i Tuckers yndlingskvarter.

Jeg har altid vidst, at dette klip
ville gøre Charlotte berømt.

...Jeg havde aldrig troet, at jeg
skulle bruge det til at hjælpe mig
med at finde hende igen.

1 Juni (4 måneder senere)
Bryssel, Belgien.
Det ser ud til, at hver bys største togsystem er dens ulempe, hvor
de fleste skumle borgere summer rundt om hovedindgangen som
fluer.

...Tilbage i London, have den der
"World Cigaret racing team" frakke
havde været cool...

...Måske som en erklæring, der
tager pis på, hvordan rygnings
virksomheder kan sponsorere
sportsbegivenheder eller
noget....

....Men dette er direkte til Bryssel,
så mit gæt er, at denne belgiske fyr
simpelthen ikke har penge til et
rigtigt Marlboro Ferrari skin.


          
       
 
    
      
        
    
         
           
    
       
      
         
     
       
       
      
   
     

      
         
  
       
  
     
      
       

