
Na jedné ze svých dobrodružných výprav se tři známí bandité – POPOF,
TOTUR a BÉBERT – dozvěděli o existenci zakopaného pokladu na Ostrově
Žraloků, který má hodnotu celých neuvěřitelných 100 000 000 Kč ve zlatě a
stříbře.

Vy, tři piráti (zkušení vyjednavači), nyní v temném koutě zapadlé taverny
diskutujete o tom, jak si poklad, který chcete uloupit, rozdělit.

POZOR: Vzhledem k nebezpečnosti cesty na ostrov a nepřiznivým vlivům
nejen počasí je bezpodmínečně nutné, abyste se na ostrov pro poklad vydali
na lodi nejméně dva.

Vy – Popof, Totur a Bébert – byste rádi uchovali své kamarádské
vztahy i pro další dobrodružné cesty za bájným jměním. Jak si
tedy poklad rozdělit?

Jsi POPOF
- Máš loď, která je v dobrém stavu – bez jakýchkoliv problémů zvládne cestu
na ostrov i zpět a je do ní možné naložit celý poklad.
- Chceš co největší podíl na pokladu.
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Jsi BÉBERT
- Nemáš loď. Jediná cesta, jak se dostat na ostrov pokladů je přidat se do
lodi někoho jiného. Nicméně jsi si vědom toho, že jsi právoplatným členem
potenciální výpravy – je Ti jasné, že jet na ostrov je bezpečné v minimálním
počtu dvou lidí. A chceš svůj (co největší) podíl na pokladu.
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Jsi TOTUR
- Máš loď, ve které se zvládneš dostat na ostrov. Bohužel se ti ještě nepovedlo
získat peníze na opravu lodi po nedávné bouři, takže Tvá loď odkáže uvézt
pouze polovinu pokladu. O to víc však toužíš po svém – samozřejmě co
největším – podílu na pokladu.
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