
Překlad Appearance, character 1 
1. Bratr je vysoký, štíhlý a nosí culík a černou mikinu. 
2. Ségra je upovídaná, citlivá, nemá ráda růžovou a Justina Biebra. 
3. Bratranec je obézní kluk, s pihama na nose, nosí brýle a poslouchá jazz. 
4. Jak vypadá můj strýc? Má knír, tmavé vlnité vlasy a na sobě tepláky a 

vytahaný (volný) svetr. 
5. Je to ctižádostivý pitomec, který jen sedí u televize a hraje video hry. 
6. Těším se na sestřenici, nosí vysoké podpadky, značkové oblečení, má rovné 

dlouhé blond vlasy a krásně zpívá. 
7. Rozešla jsem se s klukem. Často jsme se hádali. 
8. Vycházím s rodiči dobře. 
9. Jaký je Tvůj otec? Je tichý a klidný. Moc nemluví. 
10. Máma se rozvedla, schází se s novým přítelem. 
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