Min mobil blir fortfarande igensatt med spam
Texter, bilder, videos - alla möjliga saker
Mina kompisar skickade mig alla de bästa. Den där
vithajen - den som snäpper mot soldaten som hänger
från helikoptern

Killen med hockeyfrilla bunden till stolpen över de fyra
körfälten på motorvägen. En absolut klassiker!

Och den serbiska generalen, hans trupper som sprängde kulor
mot tusen bybor för några decennier sedan.

Jag är säker på att de alla skulle ha varit topprankade på Contraband
om den appen hadde funnits då. Men det gjorde den inte.

Folk tittar verkligen på allt möjligt där för tiden. Och just nu
är det yrande om en sak - en video av min flickvän.

1 Februari, Afghanistan

Logiken var att om viktiga religiösa och
politiska fraktioner använde deras resurser till att kriga mot varandra.

Charlotte arbetade som legosoldat i Afghanistan, och tjänade fem siffror varje
vecka genom att hjälpa UK styrkor att kontrollera viktiga urbana heta ställen.
Som trupper gradvis drogs från regionen, så fördes specialstyrkor på kontrakt
som hon in specifikt för att väcka oro.

skulle de fokusera mindre på att
attackera västerländska trupper.

Vill du
ha den här
killen? Men
hans barn
är där bak
Och jag
skulle bry
mig?

Detta innebar att hyrda vapen som
Charlotte var extremt sårbara för
en attack från fientliga
militanter.

Men med alla skumma bedrägerier
de hade på gång där borta..

Lokalpolisen. Till och med
normala civila.
I stort sett alla.

Jag antar att du inte kan säga
att de inte förtjänade det.

Jag tycker
att vi lämnar

Inte en
jävla chans.

Särskilt Tucker.

Jag är så redo
att fånga den där
jäveln.

Vid den sista dagen av Charlottes kontrakt hade
Tucker över tusen timmar av videos.
Närkamps olyckor på närhåll, hemska hämndangrepp,
vägdödande från vägbombningar. Alla möjliga
levande avrättningar som ledare.
Stimulering i
förorterna är inte
som den BBQ brinnande
rutinen mina kompisar
fastnar i hemma.

shhh.

d

Tucker, kan
Du hålla
käften?

Grabbarna blir
gamla snabbt, gör all
den där ”längtan efter
gymnasiet” skiten medan
deras åldrande paranoia
sätter in.

Extrem logo caps,
multi-player konsoler,
boom boxes, pumpar ut
Guns and Roses över sina
gräsmattor.

Charlotte sa att Tucker lider
ifrån några sjuka video fetischar.

Han var beroende av att
fylla sitt mobil arkiv,
sniffa ut någon
typ av liten dispyt,
gaturester, familjegräl,
mindre incidenter av
våld i hemmet.

Tucker?

Vad planerar
idioten nu?
Men som de flesta andra missbrukare, blev hans beteende
oundvikligen farligt för dem omkring honom.

Även de mest tungt beväpnade, välutbildade grabbarna inom armén
vågade aldrig in sig på Tuckers favoritkvarter.

Jag visste alltid att detta klipp skulle
göra Charlotte berömd.

Jag trodde aldrig att jag skulle
behöva det, för att hjälpa mig att
hitta henne igen.

1 Juni (4 månader senare)
Bryssel, Belgien.
Verkar som att varje stads största tågsystem är dess baksida,
med mest skumla medborgare surrande runt huvudingången som
flugor.

...Tillbaka i London, ha den där
"World Cigarette racing team"
rocken hade varit coolt....

...Kanske ett uttalande
som tar piss på hur röknings företag kan sponsra sportevenemang eller
något....

Men detta är rakt på Bryssel, så min
gissning är att denna belgiska killen
helt enkelt inte har pengar till en
riktig Marlboro Ferrari skin.


           
         
           
         
        
             
        
        
           
         
               
             
       

            
     
     
          
      
          
  

