Karta č. 1
Vracíš se večer domů z fotbalového tréninku. Ve škole jsi dnes perlil, v žákovské ti
přibyly tři jedničky z matiky, češtiny a dějáku a na zítřek nemáš žádné úkoly. Kamarád ti
sehnal DVD s filmem, který už dlouho toužíš vidět, jenže zítra ho potřebuje vrátit. Celý
den se těšíš na to, jak si po příchodu domů naložíš plný talíř jídla, zalehneš do obýváku k
DVD přehrávači a budeš koukat na film.
Po návratu domů zjistíš, že celá Vaše rodina sedí v obývacím pokoji u televize (která je
ve vaší domácnosti jediná a je na ni připojen DVD přehrávač) a sleduje film, který právě
začal a bude trvat nejméně dvě a půl hodiny. Navíc ti sestra snědla všechnu debrecínku a
v ledničce už je jenom paštika, kterou právě nemiluješ…

Karta č. 2
Přišel jsi z práce nezřízeně utahaný. Hoří vám termín předání stavby ke kolaudaci a šéf
se tváří, jako bys za to mohl ty a ne problémy s dodavateli. Uvařili jste si se ženou kávu,
v televizi dávají úžasný film, na který jste původně chtěli jít spolu do kina, už jste
dokonce měli koupené lístky, jenže onemocněla tchýně a z návštěvy kina sešlo. Teď
máte šanci film vidět. Takže třeba alespoň večer bude příjemný! Jen kdyby syn, který
právě přišel z tréninku, tak netřískal dveřmi…

Karta č. 3
To byl zase den! Ráno ředitel všem oznámil, že prémie budou letos výrazně nižší než loni.
Pro kolegyně to bylo téma na celé dopoledne a vůbec nebraly ohled na to, že musíš dnes
dokončit zprávu pro náměstka. Ještěže tě po práci vyzvedl manžel s autem a ty ses
nemusela tísnit v přecpané tramvaji. Dokonce nic nenamítal ani proti tomu, abyste se
zastavili v butiku, a koupil ti ty nádherné bleděmodré letní šaty, na které se celý týden
chodíš koukat do výlohy. Pomohl ti s přípravou večeře a uvařil kávu. Film, který právě
začíná v televizi, už dlouho toužíš vidět. Vypadá to na příjemně strávený večer…

Karta č. 4
Lepší to být vážně nemohlo! Ráno ti Pavel ve třídě oznámil, že se s tebou nadobro
rozchází, protože potkal někoho úžasnějšího. Haha! A úplně jsi zapomněla na dnešní
písemku z fyziky, takže lze pozítří očekávat nějakou pikantní známku. Ve školní jídelně
byla k obědu sekaná, kterou bytostně nesnášíš, takže jsi po příchodu domů snědla asi 5
rohlíků a všechnu debrecínku, co měla být k večeři i pro bráchu. Je pěkně naštvaný! A ty
taky, protože když se budeš takhle ze žalu cpát, budeš v těch úžasných plavkách
vypadat jako hroch. Ještěže jsou rodiče v pohodě. A ten film, co mají puštěný v televizi,
vypadá celkem obstojně. Asi se k nim přidáš…

