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V 5.1 Není mi moc dobře... Část 1
Délka videa: 01:20

Linda: Amy, dneska nevypadáš vůbec dobře. Je ti 
něco?

Amy: No, necítím se nejlépe. Bolí mě hlava a trochu 
ucho.

Linda: A máš ještě nějaké další problémy?
Amy: No, je mi trochu špatně od žaludku. Ale není to 

nic strašného.
Linda: Tak zítra zůstaň doma a udělej si volno. Stejně 

je pátek, máme jenom dvě přednášky.
Amy: No, sice se mi to moc nehodí, ale dobře. Potom 

mi pošli poznámky, prosím.
Linda: Jasně, pošlu. A vezmi si nějaký prášek 

na bolest. Máš doma něco?
Amy: Nejsem si jistá. Asi tam spíš už žádné léky 

nemám.
Linda: Tak si něco kup, až půjdeš domů. Nebo ne, 

jdi rovnou domů. Já se stavím v lékárně, ty léky ti 
koupím a přinesu ti je. Ale až později odpoledne. 
A víš co? Běž domů raději hned. Já řeknu, že ti 
nebylo dobře.

Amy: Ne, ne, to nejde. Sice mi není nejlépe, ale 
odpoledne do školy jít musím.

Linda: Amy, nezlob se na mě, ale vypadá to, že máš 
teplotu. Měla bys jít domů co nejdřív. 

Amy: Asi máš pravdu. Tak já jdu.
Linda: Tak se zatím měj. A hlavně odpočívej. 

Odpoledne se u tebe stavím a uvařím ti něco malého 
na oběd.

Amy: Tak dobře, moc díky. Zatím ahoj.  

V 5.2 Není mi moc dobře... Část 2
Délka videa: 02:03

Linda: Ahoj, Amy, je ti lépe? Nevzbudila jsem tě?
Amy: Ahoj Lindo, právě jsem vstala. Už je mi mnohem 

lépe než předevčírem. Vlastně se cítím už celkem 
fajn…

Linda: Fakt...? Moc to tak nezní.
Amy: No upřímně... Je mi hůř. Půlku noci jsem 

nespala.

Linda: To je mi líto… A bolí tě pořád to ucho?
Amy: Ano.
Linda: A ještě něco tě bolí kromě toho ucha?
Amy: Hlava... A potom taky... zub.
Linda: Zub? A na které straně?
Amy: Vlevo.
Linda: A to ucho tě bolí taky vlevo?
Amy: Ano.
Linda: Tak v tom případě je to jasné! Když má člověk 

špatný zub, bolí ho i hlava a někdy může bolet i ucho 
na té straně. Asi tě zítra čeká návštěva u zubaře, 
Amy. Vezmu tě tam. 

Amy: Zítra nemůžu. Celý víkend jsem jen ležela 
a nic nedělala a zítra mám něco hodně důležitého. 
Mám tady spoustu práce, celé dopoledne se musím 
připravovat, i když mi není nejlépe.

Linda: Chápu. Tak co pozítří?
Amy: Ani pozítří nemůžu.
Linda: Amy! Ty tam nechceš jít!
Amy: No... Já se trochu bojím zubařů...
Linda: Neboj, půjdu tam s tebou... Pomůžou ti tam, 

uvidíš.
Amy: Tak dobře. 
Linda: Tak v osm hodin u vchodu do nemocnice?
Amy: Do nemocnice? To není žádný zubař blíž? Třeba 

ve městě?
Linda: Je, ale v nemocnici pracuje jeden náš známý. 

Chtěla bych tě vzít tam.
Amy: Dobře, tak zítra.
Linda: Takže nakonec máš čas, jo?
Amy: No, raději dřív než později...
Linda: To rozhodně! Dobře, tak zítra. Zatím ahoj! 

A přijď včas!
Amy: Jojo, ahoj.

V 5.3 Není mi moc dobře... Část 3
Délka videa: 01:28

Linda: Nejdřív se musí vyplnit tento formulář. Už jsem 
to udělala místo tebe, jen to tady podepiš.

Amy: Díky, že mi pomáháš. Víš, že jsem dnes v Česku 
u doktora poprvé? Bez tebe bych to určitě nezvládla. 
Štve mě, že tady nic nemůžu dělat sama. Promiň.
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Linda: Ale Amy, neomlouvej se, jsi tady teprve krátce. 
Je normální, že nevíš, co a jak. 

Amy: Díky, Lindo. Jsem tak nervózní.
Linda: Klid, bude to v  pohodě, uvidíš. Třeba ti dají 

injekci a ani nic nebudeš cítit.
Amy: Doufám.
Doktor 1: Další.
Linda: Tak pojď, už jsme na řadě.
(...)
Amy a Linda: Dobrý den.
Doktor 1: Dobrý den, tak vás prý bolí zub. 
Amy: Je to tak.
Doktor 1: Tak se na to podíváme… Posaďte se do křesla 

prosím...
Amy: Dobře.
Doktor 1: Dále!
Doktor 2: Prosím tě, běž nahoru na oddělení, hned 

teď. Jsou tam nějaké komplikace...
Doktor 1: Promiňte, budu muset odejít... Ale tady 

Jindra to udělá místo mě, je nejlepší ze třídy. 
Amy: Ze třídy...?! 
Doktor 1: Ano, ještě pár zkoušek a bude z něj taky 

zubař.
Doktor 3: Tak který zub vás bolí? Otevřete pusu…
Amy: To je zvláštní... Ten zub z ničeho nic úplně 

přestal bolet. Na shledanou…
Linda: Amy! 


