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V 4.1 Vánoce jsou tady! Část 1
Délka videa: 01:52

Amy: Díky, že mě vezmeš domů autem. Z našich 
kamarádů máš auto jenom ty, mám štěstí, že dneska 
můžeš. 

Tom: Není zač, z bytu to sem mám kousek a řídím rád, 
takže to pro mě není žádný problém. 

Amy: Já do velkých obchodních center moc nechodím, 
v poslední době nakupuju hodně na internetu. 
Vždycky je tady moc lidí a nemůžu nic najít. Dneska 
ale musím, i když se mi moc nechce. Ty věci totiž 
potřebuju ještě dnes. Přes internet ta doprava teď 
trvá dlouho, budou Vánoce... 

Tom: No, já tady nakupuju celkem často, tak ti můžu 
poradit. Co konkrétně potřebuješ?

Amy: Moment, v peněžence mám celý seznam.
Tom: Můžu se podívat? Tak můžeme začít třeba 

u pečiva.
Amy: Tam potřebuju jenom pět obyčejných rohlíků.
Tom: A co tam máš dál?
Amy: Máslo, dvě kila mouky, mandle, nějaké ořechy.
Tom: Amy, ty budeš péct...? 
Amy: Budu, chci zkusit různé druhy cukroví. Takže 

vlastně ještě budu potřebovat šest vajec. Ty jsem 
si zapomněla napsat. A potom jsem na to cukroví 
chtěla ještě něco, ale nějak si nemůžu vzpomenout...

Tom: Tak doufám, že mi dáš to svoje cukroví ochutnat. 
A ty chceš jen tak málo těch vajíček? Máma jich bere 
vždycky aspoň dvacet, když chce péct.

Amy: Já jich moc nepotřebuju, budu péct i něco 
veganského a tam se místo vajec dávají banány.

Tom: Aha, a co cukr?
Amy: Vezmu jen pár sáčků vanilkového. Obyčejný moc 

nepoužívám, doma ho mám plnou skleničku. Ale 
kromě věcí na cukroví toho ještě potřebuju víc, pár 
rajčat, trochu sýra, olej... A taky ještě něco na večeři, 
ale asi si uvařím jenom nějakou polévku.

Tom: Dobře, tak můžeme jít?
Amy: Tak jdeme!

V 4.2  Vánoce jsou tady! Část 2
Délka videa: 01:20

Amy: Ahoj Adélo, tady Amy. Máš na mě chvilku?
Adéla: Ahoj Amy, jasně, co potřebuješ?
Amy: Peču cukroví a chtěla bych zkusit pár kousků 

něčeho tradičního českého. Nemohla bys mi něco 
doporučit? Ale něco jednoduchého, prosím.

Adéla: Můžu ti něco poslat, mám hodně receptů 
od svých babiček. Obě jsou výborné kuchařky.

Amy: To bys byla moc hodná.
Adéla: Tak co třeba vanilkové rohlíčky?
Amy: Co je na to potřeba?
Adéla: Moment, podívám se. A kolik jich chceš 

udělat?
Amy: Jen pár.
Adéla: Tak to ti bude stačit patnáct deka mouky, deset 

deka másla, čtyři deka cukru a pět deka mandlí. 
Nebo můžeš místo mandlí dát ořechy.

Amy: Výborně, všechno mám doma, dokonce i ty 
mandle. Vanilkové rohlíčky, to zní super. Mohla bys 
mi ten recept poslat?

Adéla: Určitě, ale nebude to hned, bude ti to stačit tak 
za patnáct minut?

Amy: Ano, to není žádný problém, zatím tady něco 
dodělám.

Adéla: Dobře, tak zatím ahoj! A doufám, že se uvidíme 
v sobotu u Kurta na té vánoční party?

Amy: Ano, jdu tam. Tak v sobotu! A díky!

V 4.3 Vánoce jsou tady! Část 3
Délka videa: 01:56

Kurt: Jé, Amy píše, že už je u dveří. Jdu pro ni.
Diana: Ahoj Amy, moc ti to sluší!
Amy: Děkuju, ty máš moc pěkný svetr.
Tom: Doufám, že máš hodně těch vanilkových 

rohlíčků. Už se tady na ně všichni těšíme.
Amy: Bohužel ne, nesu jich jen pár. Jednu půlku jsem 

zapomněla v troubě, byly úplně černé, tak šly rovnou 
do koše. Ale druhá půlka vypadá moc hezky. Mám 
jich málo, takže jsem ani neochutnala. Jsou pro vás.
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Kurt: Díky, určitě budou moc dobré. Máme spoustu 
jídla a Linda taky upekla nějaké cukroví.

(...)
Linda: Amy, to veganské cukroví je fakt super!
Amy: No a co ty rohlíčky?
Linda: Moment, ještě jsem neochutnala…Ty jsou 

krásné! Přesně jako od babičky. No, nejsou špatné, 
ale… 

Amy: Diano, ty nechceš ochutnat? 
Diana: No… Z českých druhů cukroví mi žádný 

nechutná. Navíc se bojím, že budu tlustá… 
Amy: Co je? Co se děje?
Linda: No, Amy… Chutná to trochu divně… 
Amy: Cože? … Aha… Asi už vím. Místo cukru jsem tam 

určitě omylem dala sůl. A takhle to dopadlo.
Linda: Nemusíš být smutná, všechno kromě těch 

rohlíčků je super. Ještě štěstí, že jsi tam nedala pepř. 
Ale příští rok si dáš pozor, že jo?

Amy: Určitě.


