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usmrkaná a trochu špatně slyší. Takže doufám, že vy jste to prožili stejně – klidně neklidné Vánoce jako já.
Na velké fotce vidíte poprvé naši celou redakci a nemusím vám říkat, že
než mi prošla tato fotka, tak to trvalo několik set pokusů, ale doufám, že
ve finále jsou všichni spokojení. Je
to taková spíše holčičí redakce, ale
to jste asi od toho časopisu čekali.
Jo a dámský kolektiv jsem nikdy nevyhledávala, ale tady je tolik dobrých
žen s tolika dětmi, že aby se tam řešily nějaké pomluvy a drby, tak na to
opravdu u nás není energie. Tak a teď
všichni na hory a stokrát za den převlékat a sušit děti a sebe a konečně
svařák na sjezdovce, ten je přece dietní, ne? Jinak vám všem přeju to nejlepší v novém roce a nezapomeňte,
že život není o tom, co chcete, ale co
vydržíte. Tuhle větu mě naučila máma
a dost často mi pomáhá! :-) Hlavně ať
jsme všichni zdraví…
Pusu, Agáta

už i mia pekla!
U nás se musí
pomáhat
od narození.
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Moje
maminka.
A  Vánoce
bez mámy…
Aguš, už je
ti třicet tři!
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Můj milý deníčku, tak moje Vánoce
a vánoční večírky jsem zdatně přežila, navíc mám jen asi tři kila, což samozřejmě teď vysnowboarduji. Předsevzetí si nikdy nedávám, protože léta
praxe mě už naučila, že je to úplná blbost a hubnout se prostě musí začít
hned. Jinak co já mám tedy nejraději na Vánocích, je pečení s mojí pětadevadesátiletou babičkou, bez ní si
to neumím představit. Každý rok dostanu vynadáno úplně stejně za těsto
na linecký, že ho mám moc moučný,
přitom ho dělám podle babiččina receptu, ale to už je spíš takový folklor.
Vanilkové rohlíčky dělá babička nejen
se mnou, ale i se všemi mými sestřenicemi a svojí dcerou, ne s mojí mámou, ta zásadně cukroví nepeče a každý rok jsou rohlíčky od slz, protože
moje babička už od mých tří let říká,
že to jsou její poslední Vánoce. Myslím a doufám, že cukroví bude dělat ještě s Miunou u ní doma, babička je prostě nesmrtelná… jak ona říká

Kryšpín bude tak za rok
stoprocentně vyšší než já

