To je ideální příležitost předvést parádní kousek, který svého
času zdokonalil Nigerijec JayJay Okocha!
Přiženeš se rovnou ke svému soupeři. Pravačku dáš před míč
a sevřeš ho patou a levým nártem. Potom balon oběma nohama
přehodíš přes užaslého hráče soupeře a proběhneš kolem něj,
abys míč opět převzal a poslal ho kolmou přihrávkou dál Zezinhovi. Nemá to chybu! Diváci šílí!
Zezinho obtančí okolo dalšího protihráče a dokončí útok, který jsi perfektně připravil ty, gólem na 6:0. Půl tuctu branek je
doma – a tvoje finta a Zezinhův gól se stanou absolutním hitem
na YouTube!
Přichází k tobě kapitán Schmidt, aby ti k tvojí velkolepé akci
pogratuloval. Kromě toho tě poctí novou přezdívkou: „Tome,
odteď budeš JayJay!“
No není to hustý?!
Pokračuj na straně 111.

Přijíždíš k nóbl restauraci nedaleko stadionu. Miller, majitel
sítě prodejen, už na tebe čeká. Je to bystrý mladík, který svůj
podnik převzal po otci.
Když se podává moučník, přejde Miller rovnou k věci: „Nebylo odjakživa vaším snem řídit ferrari?“
„No jasně,“ odpovíš. Ben má taky takové dělo.
„Nabízím vám náš špičkový model za pouhých devět set tisíc.
Pod kapotou devět set třiašedesát koní, nejvyšší rychlost téměř
tři sta osmdesát kilometrů v hodině. Za tři vteřiny je na stovce,
za sedm na dvou stech a za patnáct má na tachometru tři sta. Vůz
má ve skutečnosti hodnotu devíti milionů. Na světě existuje jen
čtyři sta devětadevadesát kusů…“
Polkneš. „A co bych pro to jako měl udělat?“
„Tu a tam se hezky usmát do kamery – a nejezdit v žádné jiné
značce,“ zní odpověď. „Dělal byste reklamu pro mou síť prodejen.“
Váháš. Jenom devět set tisíc za takový bourák! To si můžeš
snadno dovolit. Ale ukočírovat skoro tisíc koní, to už není žádná
legrace…
Pokud si auto koupíš, čti dále na straně 66.
Pokud si raději na koupi necháš zajít chuť, pokračuj
na straně 41.
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