Wooow!
Koukněte, jak
jsou ty steaky
velké!

… to muselo stát
peněz! Nechte mě
taky trochu přispět,
sousede!

Vy jste vždycky
tak elegantní,
drahá sousedko!

Ani nápad! Tahle
malá oslava má pro
vás být zábava, ne
finanční krach!

Já vím…
chtěla jsem říct:
Zdravím!

Vy dva jste
vážně nejhezčí
pár v sousedství!

Jen
v sousedství?
To nás chcete
urazit? Haha!
Tss!

Je hezkej, ale
až tak hezkej
není!

A ona
je drzá
kráva!

A koukej,
jak se nesou!
No neboj, my
vás viděly!

Vše v pořádku,
bavíte se?

Jasně, super!

On nás
pozdravil!

A ona
se na nás
usmála!

Heeej!
To je tak
super mít tak
fantastické
sousedy!

Zdravím.
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Našim dětem to
spolu tak sluší.

To je slabé
slovo, Allison.

Jsou
stvořeni jeden
pro druhého.

Tvoji rodiče jsou moc milí,
že pozvali všechny z okolí.

No, nevytahují gril víc jak
jednou ročně. Máma nesnáší
pach grilovaného masa.

Já to říkala
jako první!

Spíš chtějí sousedům
připomenout, že léto končí
a všichni mají schovat
grily. A po tomhle jim nikdo
nebude odporovat.
Myslím, že ještě
nezkousla, že spolu
Já vím.
chodíme.
To je Zbytečně
blbý. si tím kazí
život.

!

… zdá se, že výjimeční lidé
mají také výjimečné děti!

Haha!

Já mizím. Mám dost
poslouchání starejch
páprdů, co se jen
vytahujou.

Hele, proč
je tvoje sestra
schovaná ve
svým pokoji?

Megan,
přestaň být
tak drzá!
Co? Přes
ty tvoje
kecy tě
neslyším!

Co byste řekli tomu,
že by se naše dcery víc
skamarádily? Vicky by
určitě měla na Megan
dobrý vliv!

Chová se tak
neuvěřitelně dospěle…

Hele, ten
mrak vypadá
jako… mrak!
Zvláštní!

Eh-Ehm!

Ano. Já byla
v jejím věku
stejná…

Rebecca mi dělá starost, mami. Půjdu se
Ty jsi tak
na ni kouknout.
laskavá, Vicky.
Ani jsme si nemohli
přát lepší snachu.

Ha Ha!

Nech ji
trucovat.
Nikdy neuměla
prohrávat.

Ale to přece není
žádná soutěž. James
a já se milujeme,
nikdo nevyhrál ani
neprohrál.

Prohrálas! Prohrálas!
Seš nuuulaaa!
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