Max szybko szedł po schodach. Człap, człap, człapTup, tup, tup [nie można szybko człapać], wspinał się w górę [pleonazm] po szaro-zielonych [schody były raczej wymalowane na jednolity kolor] stopniach, póki na podeście, pomiędzy dwoma kolumnami, nie zobaczył dziewczyny. Miała niezwykłe, zielone [przydawki nierównorzędne] oczy [do przemyślenia: jak daleko stał, że był w stanie dostrzec kolor jej oczu?] i krótko obcięte szare włosy, które co i [forma z i jest niepoprawna] rusz poprawiała nerwowo. Suma sumarum Wyglądało na to, że też nie czuła się najpewniej na cudzym terytorium.
Wilkołak! przemknęło Maxowi [forma w gestii autora, RJP w uchwale ortograficznej nr 17 dopuszcza pozostawienie –x w przypadkach zależnych] przez głowę. Nie miał ochotęy [bł. fleksyjny] dzisiaj walczyć, a bynajmniej przynajmniej nie tutaj, w galerii handlowej [ewentualnie – wersja preferowana, jako że galeria nadal kojarzy się przede wszystkim ze sztuką – w centrum handlowym] pełnej dziewczyn i chłopaków [propozycja: nastolatków], którzy roili się w hollu [ew. hallu] jak szarańcza. Właśnie tutaj miała miejsce ostatnia potyczka z gangiem Pierre’a [bł. fleksyjny], tyle, że wtedy on wciąż kurował zranoione udo. Zginęło czterech jego [czyich kumpli? Ciąg logiczny sugeruje: Maz był ranny -> był w gorszej formie -> zginęła czterech kumpli Maxa] kumpli wraz z [konstrukcja wraz z sugeruje, że dziecko było z nimi] oraz trzy i półletniaą [skąd tak dokładne oszacowanie wieku?] dziewczynką [w stylu Maxa byłaby raczej: gówniara, szczyl etc.], którąej matka, głupia cipa, zostawiała przy fontannie i poszła do Nine /West mierzyć apaszkibuty [Nine West specjalizuje się w produkcji obuwia i galanterii skórzanej].
Trzeba było wziąść [ort.] kilku chłopaków! – przeszło mu przez umysł[bł. zw. frazeologiczny; poza tym powtórzenie. Propozycja: zorientował się poniewczasie]. Usiłował ukryć się za pilastrem [pilaster to nie kolumna, to płaskosłup wystający ze ściany. Nie pasuje do kontekstu], tyle, że kolumna okazała się za wąska. Póki co[rusycyzm] Na razie nie chciał alarmować jej czujności. Jednak Wwilkołaczyca wyczuła go natychmiast i jej zielone [kolor oku nadaje tęczówka, nie źrenica. Poza tym wątpliwość jak wyżej: jaka była między nimi odległość?] źrenice zwęziły się w dwie pionowe kreski. Poruszała się płynnie, jak zwierzę [skąd wiedział, skoro dotychczas stała, poprawiając co najwyżej włosy?], zaś on nie doszedł jeszcze do siebie po ostatniej rozróbie. Nie uda mu się jej wymknąć,. Więc będzie musiał stawić jej czoła, już teraz.
Podwinął pod siebie sztywne kolano [Po pierwsze, sztywnego kolana nie da się podwinąć. Po drugie, kiedy ostatnio widzieliśmy bohatera, stał za kolumną. W tej pozycji w ogóle nie podwija się kolana, chyba że jest się insektoidem, o czym tekst nie wspomina. Po trzecie, w tekście wspomniana jest kontuzja uda, nie kolana], czując w ręce uspokajający metal rękojeści [Po pierwsze, rękojeść broni palnej to fachowo “chwyt”. Po drugie, w Glockach chwyty wykonane są z lekkiego polimeru, nie metalu. Propozycja: ciężar]. Gglocka; miał pełny magazynek, starczy by ją wykończyć. Minie jeszcze godzina czasu [pleonazm], zanim kumple zorientują się i zaczną go szukać. Uśmiechnął się ponuro. Pierre był mięczakiem, dał się podejść jak dziecko [sprzeczność z poprzednią wzmianką o potyczce z gangiem Pierre’a. Tutaj ciąg logiczny sugeruje, że Pierre dał się podejść jak dziecko -> zginęło czterech kumpli Pierre’a. Niespójne reakcje Maxa – najpierw ponury uśmiech, potem przeświadczenie, że da sobie radę, nie pomagają rozwikłać dylematu], więc po doświadczeniach zeszłej nocy suka [czy ona też była w gangu Pierre’a? Jeśli tak, czemu nie rozpoznał jej od razu?] zapewne nie sądziła, że zdecyduje się skorzystać w tłumie z rewolwerupistoletu [firma Glock nie produkuje rewolwerów. Poza tym, dlaczego nie sądziła? W końcu poprzednim razem w tym samym miejscu strzelanina się odbyła]. Ale jego gówno obchodziły te chłopaki [powtórzenie, poza tym ta forma wprowadza zamęt fleksyjny w dalszej części zdania. Propozycja: ci frajerzy/mężczyźni], którzy oglądali się teraz za nią, za jej opiętą miniówą i dmuchanymi cyckami. "Sześć strzałów" [istnieją tylko dwa modele z magazynkiem na sześć kul, oba oznaczone jako subcompact. Czy to na pewno najlepsza broń dla łowcy wilkołaków?], pomyślał, mrugając oczami[dlaczego mrugając oczami, nie może sobie niczego wyobrazić bez angażowania oczu?], bo wyobraził sobie właśnie, jak pakuje je weń nie kolejno, a żel i sól fizjologiczna z implantów mieszają się z krwią [Profesjonalista celowałby raczej w tułów nie zawracając sobie głowy implantami]. Wystarczy, żeby ją załatwić. Koniec W końcówu była tylko zwyczajną suką [rozumiem, że suka to określenie samicy wilkołaka? To nie usprawiedliwia powtórzeń].
Ludzie przesuwali się obok niego beznamiętnie: ot, jeszcze jeden dziwkak w długim, skórzanym płaszczu, zupełnie niestosownym [niestosowny strój może być do okoliczności, nie do pogody. Propozycja: nieodpowiednim] w tej na tę porzeę roku. Żująca gumę dziewczyna wciąż tkwiła na galeryjce [przedtem tej gumy nie żuła, a w każdym razie czytelnik o tym nie wie], pozornie [skąd wiemym, że pozornie] nieskoncentrowana na niczym[pleonazm], póki nie zauważyła drugiej dziewczyny, która przeypychała się do niej przez tłum z wielkimi, papierowymi torbami. Już była prawie przy schodach, kiedy jedna z toreb nich pękła, wysypując potok niezręczne sformułowanie, raczej nie da się wysypać potoku] różowych różnych [w kontekście majtek, koszulek, sukieneczek bardziej pasuje przymiotnik odnoszący się do różnorodności ubrań, nie ich domniemanego podobieństwa kolorystycznego] fatałaszków. Max skrzywił się, widząc, jak miota się [brak zgodności. To dziewczyna się miota, nie torba] pomiędzy nogami przechodniów, usiłując wyzbierać rozmaite majtki, koszulki i sukieneczki. Zdumiewała go ilość ciuchów, które baby, zupełnie bez sensu potrafią upchać w reklamówkach [Max stoi oko w oko z wrogiem, czy to aby najlepszy moment na rozważania o kobiecych zakupach? Nawet jeśli była to planowana zasadzka, powinna rozproszyć uwagę mężczyzny raczej na zasadzie: coś się dzieje, oko nieświadomie podąża za ruchem niż o jakie fajne majteczki, pomyślę o nich przez chwilę].
–	– Nie ruszaj się! – pPoczuł na karku [dlaczego na karku? Żeby wszyscy zobaczyli tę broń] dotyk broni. – Nic nie próbuj. – 
Zielonooka kobieta na galeryjce uśmiechnęła się i pomachała do niego ręką [pleonazm].


Uwagi ogólne:
1.	niespójne przedstawienie potyczki z gangiem Pierre’a. Z pierwszych wzmianki wynika, że potyczka była jakiś czas temu (Max miał kontuzję uda, a nie jest powiedziane, że nadal je leczy), potem dowiadujemy się, Max jeszcze nie doszedł do siebie, a cała rzecz miała to miejsce zeszłej nocy. Co więcej, brała w niej udział obecna przeciwniczka. Nasuwają się więc kolejne pytania: dlaczego jej nie poznał? Czy w tym świecie strzelaniny z ofiarami śmiertelnymi są na tyle częste, że w żaden sposób nie wpływają na działanie centrum handlowego, w którym się odbyły?
2.	Ostatni akapit źle skontruowany: najpierw jedno krótkie zdanie opisuje dłuższy kawałek czasu, potem w jednym długim poznajemy ciąg szybkich, gwałtownych zdarzeń.
3.	Nieprawdopodobne zachowania i reakcje Maxa rażą w całym tekście.

