Max szybko wchodził szedł po schodach. Raz-dwa lub Szast-prast  lub Łup, łup, łup, Człap, człap, człap, wspinał się w górę po szaro-zielonych szarozielonych stopniach, póki na podeście, pomiędzy dwoma dwiema kolumnami, nie zobaczył dziewczyny. Miała niezwykłe, zielone oczy i krótkoobcięte krótkie szare (czepnęłabym się do tego koloru, ale nie wiem, czy takie było zamierzenie; u mnie byłyby  popielate lub mysie np.) włosy, które co i rusz poprawiała nerwowo. Suma sumarum Summa summarum (lepiej: Ogólnie rzecz biorąc,) też nie czuła się najpewniej na  obcym cudzym terytorium.
Wilkołak! - przemknęło Maxowi Maksowi przez głowę. Nie miał ochotę ochoty dzisiaj walczyć, a przynajmniej bynajmniej nie tutaj, w galerii pełnej dziewczyn i chłopaków, którzy roili się w hollu holu jak szarańcza. Właśnie tutaj miała miejsce doszło do  ostatniej potyczki ostatnia potyczka z gangiem Pierra Pierre’a, tyle, że tyle że wtedy on wciąż kurował zranoine zranione udo. Zginęło czterech jego kumpli wraz z trzy i półletnią trzyipółletnią dziewczynką, której którą matka, głupia cipa, zostawiała zostawiła przy fontannie, i poszła do Nine/West  Nine West mierzyć apaszki (sugeruję buty (lub: oglądać torebki).
Trzeba było wziąść wziąć kilku chłopaków! – pomyślał. przeszło mu przez umysł. Usiłował ukryć się za pilastrem kolumną, ale tyle, że  okazała się ona za wąska. Na razie Póki co nie chciał budzić alarmować czujności dziewczyny. Jednak Wilkołaczyca jednak wyczuła go natychmiast i źrenice w jej zielonych tęczówkach jej zielone źrenice zwęziły się, tworząc dwie pionowe kreski. Poruszała się płynnie, jak zwierzę, zaś on on zaś nie doszedł jeszcze do siebie po ostatniej rozróbie. Nie uda mu się jej  wymknąć. Więc będzie Będzie zatem musiał stawić jej czoła czoło, już teraz. 
Podwinął pod siebie sztywne kolano,  czując w ręce uspokajający metal rękojeści ciężar  Glocka glocka; miał pełny magazynek, starczy wystarczy, by ją wykończyć. Minie jeszcze godzina czasu, zanim kumple się zorientują się i zaczną go szukać. Uśmiechnął się ponuro. Pierre był mięczakiem, dał się podejść jak dziecko, więc po doświadczeniach zeszłej nocy suka zapewne nie sądziła, że zdecyduje się skorzystać w tłumie z pistoletu rewolweru. Ale jego gówno obchodziły te chłopaki, którzy które oglądali oglądały się teraz za nią, za jej opiętą miniówą i dmuchanymi cyckami. "Sześć strzałów" “Siedemnaście nabojów”, pomyślał, mrugając oczami, bo wyobraził sobie właśnie, jak pakuje je weń w nią po kolei kolejno, a żel i sól fizjologiczna z implantów mieszają się z krwią. Wystarczy, żeby ją załatwić. Przecież w gruncie rzeczy Koniec końców była  jest tylko zwyczajną suką.
Ludzie przesuwali się obok niego  niej beznamiętnie: ot, jeszcze jeden  jedna dziwka w długim,  skórzanym płaszczu, zupełnie niestosownym w tej porze  na tę porę roku. Żując gumę, dziewczyna wciąż tkwiła na galeryjce, pozornie nieskoncentrowana na niczym, póki nie zauważyła drugiej dziewczyny, która przypychała przepychała się do ku niej przez tłum, niosąc wielkie papierowe torby z wielkimi, papierowymi torbami. Już była pawie prawie przy schodach, kiedy jedna z toreb pękła i wysypał się  z niej, wysypując potok różowych fatałaszków. Max skrzywił się, widząc, jak dziewczyna  miota się pomiędzy nogami przechodniów, usiłując pozbierać wyzbierać rozmaite majtki, koszulki i sukieneczki. Zdumiewała Zdumiała go liczba ilość ciuchów, które baby, zupełnie bez sensu, potrafią upchać w reklamówkach.
– Nie ruszaj się! – poczuł Poczuł na karku dotyk broni. – Nic Niczego nie próbuj. 
Zielonooka kobieta na galeryjce uśmiechnęła się i pomachała do niego ręką.



1. Nine West – przede wszystkim: buty, buty, i jeszcze raz buty. Także torebki, być może wśród dodatków również apaszki, ale tylko być może. 
2. Pilaster wywalony, ponieważ to nie jest kolumna. 
3. Tutaj poważne wątpliwości: jak można podwinąć pod siebie sztywne kolano? I nie wiem tak naprawdę, jaką on przyjął pozycję. Nie mogę zatem jednoznacznie poprawić. Może: “odciążył chorą nogę”, “przeniósł ciężar ciała na zdrową nogę”, etc.?

