Meu celular ainda está preso com spam,
mensagens de texto, mms, vídeos.
Meus colegas me enviaram todos os clássicos. Aquele
grande tubarão branco, aquele que morde o soldado
pendurado no helicóptero.

Aquele garoto de cabelos lisos amarrado a um poste na rodovia
de quatro pistas, um clássico absoluto.

... e aquele general sérvio cujas tropas atiraram mil aldeões
há algumas décadas.

Tenho certeza de que todos eles teriam sido vídeos de contrabando bem
avaliados se existisse naquela época. Mas não foi assim.

As pessoas certamente assistem a esse canal móvel atualmente.
E agora, todo mundo está animado com uma coisa... Um vídeo da
minha namorada...

1 de fevereiro, Afeganistão

A lógica era que se as principais facções
religiosas e políticas gastassem seus
escassos recursos lutando entre si...

Charlotte trabalhou como mercenária no Afeganistão, ganhando cinco dígitos a cada
semana ajudando as forças do Reino Unido a controlar pontos críticos urbanos. À
medida que as tropas foram gradualmente retiradas da região, contratados das
forças especiais como ela foram trazidos especificamente para provocar tumultos.

... assim eles se concentrariam menos
no ataque às tropas ocidentais.

Queres
esse cara?
Mas seus
filhos estão
atrás
O que me
importa?

Isso significava que caçadores de recompensa como Charlotte eram extremamente
vulneráveis a um ataque de
militantes inimigos.

Mas com todos os esquemas
que eles tinham...

Polícia local... até
cidadãos comuns, quase
todos.

… Acho que poderia dizer que eles não o
mereciam dizer que você não merecia isso.

Eu digo para
deixá-lo.

De nenhuma
maneira

Especialmente tucker.

Estou ansioso
para pegar aquele
filho da puta

Tucker,
podes
calar-te?

No último dia do contrato de Charlotte, Tucker
tinha mais de mil horas de vídeos móveis. Vítimas
de combate a curta distância. Sangue de ataque
retaliatório horrível, atropelado por bombardeios
à beira de estradas, todos os tipos de execuções
de líderes ao vivo
Estimulação no
subúrbio, não como
aquela rotina de
churrasco onde meus
amigos ficam presos
em casa...

shhhhut.

Esses caras envelhecem
rapidamente, fazendo
aquela merda de anseio
do ensino médio enquanto
sua paranóia envelhecida
entra em ação.

Bonés com logotipos
extremos, consoles
multijogador, caixas
de som bombeando
pelos minúsculos
jardins.

Charlotte disse que Tucker sofre de
um estranho fetiche por imagens

Ele era viciado em povoar
seu telefone móvel,
farejando qualquer
tipo de pequena
escaramuça, escombros
de rua, brigas familiares,
pequenos incidentes de
violência doméstica.

Tucker?

O que esse
idiota está
planejando
agora?

Mas como a maioria dos viciados, seu comportamento
inevitavelmente colocava aqueles ao seu redor em perigo...

Mesmo os bandidos mais armados e mais bem treinados do exército
nunca ousaram entrar nos bairros favoritos do tucker.

Sempre soube que esse clipe poderia
tornar Charlotte famosa....

...Nunca pensei que precisaria disso
para me ajudar a encontrá-la
novamente.

1 de junho (4 meses depois)
Bruxelas, Bélgica.
Parece que a principal estação ferroviária de todas as cidades
europeias é sua parte traseira, seus cidadãos mais sombrios
agitados em torno de sua entrada principal como moscas...

... em Londres, ostentar aquele
casaco "world cigarette racing
team" pode ser legal ...

Talvez uma declaração
explicando como as empresas fumantes podem
patrocinar eventos esportivos ou algo assim...

... mas estamos apenas em Bruxelas,
então acho que esse cara belga
simplesmente não tinha dinheiro para
um casaco real de Marlboro Ferrari.


      
   


      
   





  


 
  
  


