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„Ani nevím, co je vlastně zábavnější, jestli peníze loupit, nebo utrácet. Obojí má něco do sebe, a když máte zrovna peněz dost,
stojí život za to, ať už jste kdekoliv.“

Utrácení kořisti
To aby mě samotný kraken spolkl, kdybych rozhazoval! V téhle zemi bylo levno, dal jsem si za jeden zlaťák bratwurst
a pintu piva. Super kauf, danke schön.
Zamířili jsme na nákupy přes oceán. Pro deset pytlů brambor celkem za sto zlatých a vzal jsem devět kilo rajčat po
pěti za kilo. Z jihu mi sem v akci dovezli bandu afrických otroků, čtyři zlaťáky za jednoho. Věřili byste tomu, levnější
než brambory i rajčata, tak jsem si jich koupil hned šest a řekl třinácti osadám sbohem.
Kopou tu ze země ve dne a noci zlato a nějaký druh třpytivého kamene. U všech ďasů září víc jak slunce a nazývají
ho diamant. Balík těchto kamínků za 158 zlatých, výlet zvaný safari za osmnáct a u Mysu Dobré Naděje jsem rozbil
člun, nový mě stál dvacku.
Zde jsem se zdržel krátce. Jak jen neustále lilo, nakoupil jsem toasty pro celou posádku za 101 zlatých a teploučkej
čajíček přesně o páté, jak tomu velí místní tradice, za královských třiačtyřicet zlaťáčků.
Vůně sakur s výhledem na Fuji je balzámem i pro prohnilou pirátskou duši jako je ta má. Užil jsem si pár hodin se
spanilou gejšou za dvacet zlatých, dal si kousek suši za jedenáct a koupil katanu za pět zlatek.
Lahvinka sangrie za sedmnáct, adrenalinová show nefalšované koridy za dvaatřicet a když už ho tu mají všude
polepeného, tak i já si koupil plakát nějakého Kolumba za patnáct zlatých.
Mám svůj styl, ale sombreru za nádherných čtrnáct zlatých nešlo odolat! Všichni by mě tu zvali na tequilly, tak jsem
pak celé knajpě zaplatil rundu panáků v ceně dvaadvacet zlaťáků. Jen by tu teda mohlo růst něco jiného než jen ty
neestetický kaktusy.
Nebýt všech těch gejzírů, tak by tu musel každý zimou pojít. Geotermální lázeň za šestatřicet zlatých bodla. Málem
jsem si urval jazyk, když jsem se snažil vyslovit název té jejich sopky: Eyjafjlablabla, to nemá cenu.
Jednu věc naprosto miluju: Olivy. Vzal jsem si jich plnou bednu za osm zlatých a pod Olympem jim přispěl zlaťákem
na sochy toho jejich Dia.
Renesance sem, renesance tam, k čemu je mi vědět, jestli se země točí tam nebo naopak? V zapadlém koutku jsem
si dal pizzu za devět zlatých a navštívil Koloseum za dalších sedm zlaťáků. Jak tohle člověk mohl někdy postavit?
Báječný!
Doutníček za zlatý, sklenku rumu za totožnou sumu a kilo cukrové třtiny za dva zlaťáky? Všude dobře, doma nejlíp!
Je to divný kraj. Kvůli rozlehlosti si tu postavili nekonečnou zeď! Fakt, nekecám! Koupil jsem pár semínek bambusu za
čtyři zlaté a za pohlazení toho jejich černobílého medvěda chtěli barbarský dva zlaťáky. Za kilo střelného prachu devět
zlatých? Usmlouval jsem to na tři. Šarm pirátův budiž legendární.
Na lodi nám začaly opadat zásoby vína, tak jsme se zastavili a naložili jedenáct sudů prvotřídního portského po devíti
zlatých. Moc nechápu, proč stály špunty dvaadvacet zlatých? To ten korek stojí tolik?
Abych pravdu řekl, žádný výrobek mě tu nezaujal, jel jsem sem jen kvůli zábavě. Vstup na karneval nestál nic, ale
výlet do džungle u Amazonky mě stál jedenáct zlatých a pět zlatých vstup do divoké tančírny.
Všude samé minarety a půlměsíce. Neměl jsem touhu se tu moc zdržovat, pohostil jsem svou posádku osmi kebaby,
každý po šesti zlaťácích a žebrák před mešitou dostal zlaťák bakšiš.
Vydali jsme se tentokrát hlouběji do vnitrozemí a narazili na místo, kde čepovali nejlepší pivo, a tu místní svíčkovou,
bych pojídal každý den. Bylo třeba zainvestovat. Dvacet sudů piv jsem pořídil po čtyřech zlatkách, za svíčkové jsem
utratil dvacku.
Do země trestanců a vězňů nemívám cestu, ale pro karibskou loveckou soutěž bylo třeba sehnat na 150 bumerangů
půlzlatku za každý. Návštěva klokaní farmy za čtyři zlatý a dvě mince mi ukradla drzá koala.
Čtyři bagety po dvou zlatkách, dvojka vína za dvojku, šansoniérce jsem u katedrály Naší paní hodil bůra a v Moulin
Rouge jsem si prožil noc všech nocí za nicotných deset zlaťáků. Nemůžu než doporučit!

