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6. LEKCE

Linda: 
To ne, my ti chceme nejdřív 
popřát!

Maminka: 
Tak jo! 

Linda: 
Maminko, tak já ti přeju všechno 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
lásky, ať se ti daří v práci a ať máš 
pořád tak hodné děti!

Maminka: 
Ty jsi vtipálek!

Linda: 
Ať je na tebe taťka hodný a ať 
nemáš žádné starosti a ať se ti 
splní všechna tvoje přání!

Maminka: 
Děkuju, zlatíčko! Dáreček si 
rozbalím s ostatními, jestli 
nevadí.

Linda: 
Dobře!

Amy: 
A já vám taky přeju všechno 
nejlepší, hodně štěstí, zdraví 
a lásky, to je nejdůležitější. 
A přinesla jsem vám aspoň něco 
malého. 

Maminka: 
Děkuju moc, holky! A už si pojďte 
dát něco dobrého a připít si se 
mnou. 

Linda: 
Tak na zdraví!

Maminka: 
Na zdraví! Za chvilku rozkrojím 
dort, vypadá fantasticky, daly mi 
ho holky jako součást dárku. Tak 
si dejte, na co máte chuť!

Linda: 
Amy, jsem moc ráda, že jdeš 
nakonec taky, naši se moc těší, až 
tě poznají. Hlavně taťka, říkal, že 
se tě zeptá, jak se ti tu líbí a jestli 
tu nechceš zůstat stejně jako on. 

Amy: 
Já jsem taky ráda! Snad se tvojí 
mamce bude můj dárek líbit. 
Kupovala jsem ho narychlo.

Linda: 
A cos jí vlastně koupila?

Amy: 
Říkala jsem si, že univerzální 
dárek je buď dobrá knížka, nebo 
káva. Taky mě napadla kytice 
nebo bonboniéra. Ale nevěděla 
jsem, co má tvoje maminka ráda, 
a nestihla jsem se tě zeptat. Takže 
jsem koupila knížku a dobré víno.

Linda: 
Tak tos vybrala dobře, moje 
máme miluje knížky a lahev 
dobrého vína se nikdy neztratí. 
Dost možná ji vypijeme už 
dneska. 

Maminka: 
Ahoj holky, jsem moc ráda, že 
jste dorazily. Pojďte si dát něco 
dobrého. Je tu slané i sladké, 
manžel griluje maso a pro 
vegetariány bude grilovaný sýr a 
lilek. A upekla jsem štrúdly.

Amy: 
Děkuju za pozvání, paní 
Ramosová.

Maminka: 
To není vůbec za co. Pojďte, 
odložte si a pusťte se do jídla.
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