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V 3.1 Nepotřebuju tvoje rady! Část 1
Délka videa: 01:41

Linda: Ahoj Amy.
Amy: Ahoj Lindo, neměla bys o víkendu čas? 

Potřebovala bych pomoct – přišel mi totiž ten 
nábytek, křeslo i ta pohovka, a sama to dohromady 
nedám. 

Linda: Promiň, Amy, ale mám tady dost své vlastní 
práce. V září jdu na jednu zkoušku a říká se o ní, 
že je strašně těžká, tak se budu muset na ni dobře 
naučit. Jsem z toho dost nervózní. Ale můžeš se 
zeptat Davida, ten by měl mít o víkendu čas. 

Amy: Rozumím, to nevadí. Ale je pátek, nechtěla bys 
jít večer ven? Na náměstí bude koncert. Ta skupina 
prý hraje fakt dobře. Jdeme všichni, dokonce i Kurt!

Linda: Dneska mě nějak bolí hlava... Už jsem si vzala 
dva prášky. Navíc potřebuju něco dodělat. Znáš mě, 
nerada měním svoje plány.

Amy: A co v pondělí? Je volno, budu doma, budu dělat 
citronový koláč. Už jsem ho kdysi dělala, pamatuješ? 
Říkala jsi o něm tehdy, že lepší citronový koláč jsi 
nejedla. Nechceš přijít na chvíli na návštěvu?

Linda: Ani v pondělí to nepůjde… Musím se stavit… 
v knihovně… Mám tam... nějaké knížky.

Amy: Ale Lindo! Měla by sis taky někdy udělat 
přestávku. Změna ti udělá dobře, uvidíš.

Linda: Amy, nepotřebuju tvoje rady. Je to moje věc, 
co dělám ve svém volném čase. V příštím týdnu 
rozhodně nikam nejdu, mám moc práce.

Amy: Promiň, Lindo, nemyslela jsem to špatně.
Linda: Vždyť já vím. Ale teď toho mám prostě nějak 

moc... Už budu muset končit. Ahoj. 
Amy: Tak ahoj.

V 3.2 Nepotřebuju tvoje rady! Část 2
Délka videa: 01:01

Diana: Nevíš něco o Lindě? Už dlouho jsem ji 
neviděla.

Amy: Nevím o ní vůbec nic. V poslední době je nějaká 
divná. Dnes jsem jí volala a byla na mě trochu 
nepříjemná, dost mě to překvapilo.

Diana: Linda a nepříjemná? To je fakt zvláštní. Co 
přesně se stalo?

Amy: Vlastně se nestalo nic. Zvala jsem ji na ten 
dnešní koncert, ale nechtěla o tom ani slyšet.

Kurt: O kom se bavíte? O Lindě? Taky jsem ji dlouho 
neviděl.

Amy: Nějak se mi to nelíbí. Snad není v nějaké 
depresi... Neměli bychom pro ni něco udělat?

Kurt: Souhlasím… Ale co můžeme dělat? Je dospělá... 
Diana: A víte něco o jejím bratrovi? Možná by nám 

řekl něco víc.
Kurt: Jo, Davida uvidím dnes odpoledne, mám se ho 

zeptat?
Amy: Jo, to by bylo fajn.

V 3.3 Nepotřebuju tvoje rady! Část 3
Délka videa: 02:03

Diana: Ptal ses Davida na tu Lindu?
Kurt: Jo, ptal. I David říkal, že je v poslední době 

nějaká divná. Prý je pořád ve svém pokoji. Skoro 
vůbec nechodí ven.

Diana: Možná bychom se mohli stavit u ní doma. Pro 
jistotu... 

Amy: Nevím... Bojím se, že se bude zlobit. Bude mít 
pocit, že ji kontrolujeme... Raději se zeptáme Davida. 
Kurte, nemohl bys mu zavolat?

Kurt: Jo, to není problém… Davide? Právě se bavíme 
o tvé sestře. Nemohli bychom se u vás stavit? 
Chceme Lindu překvapit. Myslíš, že je to dobrý 
nápad…? Tak jo, super. Za patnáct minut jsme tam. 
Tak David prý bude jenom rád, když ji přijdeme 
zkontrolovat.

(...)
David: Jsem rád, že jste tady. Linda se zase celý den 

jenom učila. Myslím, že se ani nenaobědvala. Je 
ve svém pokoji, ale možná vás neuslyší – myslím, 
že u toho poslouchá hudbu. Tak můžete jít rovnou 
dovnitř.

Amy: Lindo, můžeme? Můžeme, Lindo? Lindo? Tak ty 
máš moc práce, jo?

Linda: Jé, ahoj! Co tady děláte…? Hry mě nikdy moc 
nebavily, ale tahle je taková... Jiná… 
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Kurt: No, Lindo! Já si taky občas rád zahraju nějakou 
hru, tak vím, jak těžké je přestat… Ale minimálně 
oběd by sis dát měla. 

Linda: Já jsem na ten oběd nezapomněla, jen jsem si 
říkala, že budu hrát ještě dvacet minut a pak už to 
vypnu… Ale nedívala jsem se na hodiny… A takhle to 
dopadlo.

Amy: Lindo, ty umíš člověka překvapit… No a nechtěla 
bys jít dnes večer na ten koncert?

Linda: Vlastně proč ne. Já už tu hru stejně skoro 
dohrála. A promiňte, že jsem byla v poslední době 
taková… Snad se nezlobíte...


