(Velitelé vchází do Xanadu a divě se rozhlížejí.)
Velitel 1: “Jen se na to podívejte, to je nádhera!”
Velitel 2: “Zlato!”
Velitel 3: “Diamanty!”
Velitel 4: “A co teprve až najdeme ty knihy?”
(V1, V2, V3 se na V4 křivě podívají.)
Velitel 4: (nejistě) “Jako… že je pak můžeme prodat?”
Velitel 1: “Jo tak to jó...”
Velitel 2: “Teď jen toho co nejvíc naložit do lodí a doma nám utrhají ruce!”
Velitel 3: “Představte si ty titulky v novinách - objeven nový kontinent, přivezeny poklady!”
Velitel 1: “No, přes tu džungli to bude pěkná fuška odnést... navrhuji, abychom posádkám
povolili motivační oslavu.”
Velitel 2: “Souhlasím -” (ukáže do prostoru) “- a o tyhle cetky si můžou třeba zahrát poker.”
(Velitelé pokývají hlavami a pak ve veselé náladě odchází.)
Velitel 3: “Já bych si zahrál radši skořápky.”
Velitel 4: “Nebo můžeme zapřahnout koně a udělat závody!”
Velitel 1: “A nebo střelbu na cíl…”
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