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A senhora deputada Flynn's funeral caiu em uma quarta-feira, fechamento
precoce, assim Todos

Os lojistas puderam participar. a senhora deputada Flynn tinha sido amado por
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Todos - ela era a fofoca local. Era a sua palavras que formaram um

Tipo de cimento de trepidação que unia a rua de lojas em conjunto.

Todos assistiram :- Patrick da padaria, do Amjit

Loja geral, Pedro do peixe loja e as meninas desde as roupas

E Lojas da sapata. Todos a rua queria mostrar seu respeito. Grande Sid

Dos talhos ficou ao lado de um luto Flynn oferecendo e emocional

Apoio físico, em um ponto Flynn quase tropeçou na sepultura

Tal era a sua dor, ele teria caído em salvar para Big Sid segurando seu

Braço. Foi tudo tão triste, todos tinham uma memória especial da Senhora Flynn e

Seu escandaloso fofocas, embora não tão precisa como a Reuters, ela sempre foi

Sempre mais rápido e certamente de interesse - sim ela seria dolorosamente
perdida.

Como Percy the undertaker baixou o caixão uma lágrima caiu de seu

Olho, ele foi usado para esta triste, mas mesmo ele não poderia restringir o

Lágrimas. As pessoas achavam que empresários não tinha emoções, mas eles
não, eles

Foram treinados para esconder suas emoções, assim como médicos fazem enormes
do Sid.

Mãos Flynn vertical como os pranteadores arquivado passado jogando terra sobre

O caixão. Depois, com um suspiro terrível que significava muito mais do que um

Mil palavras Flynn afastado do graveside, Sid o rolamento dele

Para cima. Lentamente, e, infelizmente, todo mundo tem em seus carros e vans e
seguido



O funeral carros descendo a colina e para baixo em direção a rua. que teria

Parecia quase cômico todos os sinais do lado da vans, como um

Anúncio em movimento para a rua de lojas.quase cômico, mas para a triste

Rostos cheios de lágrimas, mas olhar para o triturado de angústia em face do
Senhor Comissário Flynn

Com Sid ao lado dele como um enorme St. Christopher sentimento tão estranho.

Na parte inferior do morro Bet Mulholland estava esperando para o

Pranteiam.

"Apenas onde a polícia cabeços são, seu ok para três horas ", ele

Enquanto disse lançando um olhar para o Comissário Flynn.

Marcos e Gillian saiu do café, para saudar os Pranteadores, isto é, se

Saudar é a palavra certa em uma triste ocasião.

"Ela vai ser perdido", disse Mark como ele nervosamente jogado com seu avental

Cadeias de caracteres.

"Ela era uma mulher maravilhosa", disse Gillian Flynn George coleta de

Em um abraço maternal e levando-o para o café.

"Sim, ela sempre disse que ela era - e ela estava certa", respondeu George com

Um suspiro.



Como George foi levar dentro de todos os lojistas estacionado e andou

Em procissão lenta no café. Gillian foi Jorge no materno

Modo contador Patrick tinham uma palavra com a marca.

"Ele vai bem, ele não está levando-o muito mal é ele? " perguntou Marcar como ele

Observava sua mulher segurar a mão de George para confortá-lo.

"Ele parece estar-se bem, Big Sid vai ter ele em seu

House por uma semana depois de terminar aqui ", Patrick respondeu enquanto
olhava

Em torno do café a todos os amigos a Senhora Deputada Flynn tinha.

"Isso é bom, ele não vai querer ficar em sua casa, sozinho, não

Durante alguns dias de qualquer maneira", disse Mark lambi algumas migalhas
como ele fora de sua placa.

George apertou a mão de Gillian graças antes de fazer o seu caminho para o

Outro lado do café onde Patrick e marcos foram.

"Obrigado por ter organizado este, Marca " disse ele passando suas mãos ao redor.

Patrick notou que suas mãos estavam tremendo, embora a voz de George apareceu

A segurando firme novamente.



"Eu sou pesaroso que nós não começ ao funeral, este levou mais tempo para
organizar

Do que o previsto", disse Mark.

"Você estava lá em espírito" foi a resposta de George, as palavras pareciam ferir

Ele, as lágrimas começaram a fluir novamente.

"Você precisa de um pouco mais de chá, Gillian mais chá para o cavalheiro", disse
Mark

Apressadamente, tornando sua fuga para ele se sentia como um homem preso.

"Eu sou tão boba", disse George em busca de seu lenço.

"Não", Patrick respondeu como ele entregou George seu próprio lenço.

"Chá, quente e doce como você gosta " breezed em Gillian tentando

Clarear as coisas um pouco.

"Graças amante", disse George.

"Não deixe que Mark ouvir você ou ele vai dizer divórcio " Gillian riu embora

Em seu coração, ela estava chorando.

George sipped seu chá e Patrick assistiu se sentir tão desconfortável,



Como poderia uma criança meer em comparação com George consolá-lo, um
homem que tinha

Perdeu metade de sua vida depois de 50 anos. A resposta veio do Big Sid que

Veio de madeira como um bebê, estourando o seu elelpant XXXXX preto tamanho

Terno com uma enorme garrafa de uísque em sua mão, embora na mão do Sid

Ela pode ser confundida com uma miniatura.

"Vamos começar este George abaixo você ", disse Sid enquanto ele derramou
alguns whisky

Em George na xícara de chá.

"Você vai me bêbado " George disse com um suspiro.

"Vai aquecer os berbigões do seu coração o seu exatamente o que você precisa "
veio o

Beltched resposta de Sid.

Todos no café riu, fora de alívio, mais do que qualquer coisa.

George disse cheers para todo mundo bêbado então seu chá.

"Se o seu bom o suficiente para o irlandês e, em seguida, seu bom o suficiente para
nós, eu quero dizer

Eles ficar bêbado em funerais - eles não Patrick? " Exigiu Sid.

"Se você quer dizer o serviço, então você está tipo de direita " Patrick respondeu
com um



Ligeiro vestígio de um sorriso.

"Caso comprovado, eu vou estar de volta em um minuto", disse Sid enquanto ele
desmembrada em

A multidão de whisky de dispensação em cada copo no café. Em um minuto ele

Estava de volta ao lado de Patrick e George.

"Onde está o meu cálice " Sid perguntou olhando ao redor.

"Sonda-me", disse Patrick com um shrugg de seus ombros.

"Bem, eu vou fazer sem " Sid disse colocando a garrafa aos lábios e

Downing o que deve ter sido a metade de um copo.

Gillian apontou para Sid, de forma que a marca decidiu que ele teria a dizer

Algo.

"Antes de tudo ficar bêbado você pode ao menos tentar e comer alguns dos
alimentos "

Ele disse fingindo ser articulado.

"Sim, eu sou um bocado peckish ", disse Sid como ele baixou a garrafa de whisky

Seus lábios, em vez de Arrotar novamente.



"Eu suponho, ela teria o quis " George disse com um suspiro.

George saiu para o almoço e começou a ajudar-se a si mesmo,

Todos seguidos. a loja meninas, em seguida, reuniram-se para finalizar ele

No seu abraço coletivo. Como eles arrulhou sobre ele Bet Mulholland

Entrou.

"Obrigado por organizar o "Estacionamento muls" ", disse Patrick como ele confiar
em um

Bebida na mão do Sgt.

"Não foi nada, que é o que a polícia está lá para, além disso, é um

Quarta-feira, portanto, não muito tráfego por aqui ", respondeu o sargento.

"Se não foi nada, então eu vou tomar a bebida de volta", disse Patrick chegar

Para a bebida.

"Se eu não ir para a escola com você eu bater boca " brincou o Sgt.

"Você já fez isso "

"Quando " disse o Bet bebendo seu uísque " Essa é boa ", acrescentou.

"Quarto Ano, a Escola de Rugby. eu estava em "NORMANDOS" e você foi

No "DINAMARQUESES", se bem me lembro. eu não iria dar-lhe a bola para



Você caiu-me. " disse Patrick enquanto tentando manter uma cara reta.

"Às vezes penso que deve ter smack addled seu cérebro. Ela deve ser

Há quase vinte anos para ter certeza - na verdade, eu sei que tem seu addled

Cérebro ", respondeu o Bet antes de beber um copo de whisky em seu consciente.

"Então, eu tenho um cérebro addled tenho eu?", disse Patrick fingindo ser

Indignada.

"Sim, você sempre foi mais esperto do que eu, mas você deixou a escola ".

"Bem, meu pai morreu e eu queria ser o assalariado."

"Mas o seu pai deixou a padaria. "

"Então", disse Patrick, que foi até agora muito indignada.

"Então, o que você fez, você assumir o negócio?"

" Eu me tornei um salário ".

"Um padeiro em passos do seu pai? "



"Não, um pastor ".

"E o negócio de padaria indo tão bem. "

"Bem, eu gosto de ser diferente", disse Patrick como uma criança de quatro anos.

"O que só prova que o que fez addle smack " seu cérebro.

"Você pode falar, mas o que sobre você", disse Patrick acenando com o dedo.

"Eu fiquei na escola".

"E você tem três níveis de "

"Sim eu fiz, us Irish não são todos tão estúpido como você "

Eles pararam enquanto Patrick reabastecido seus óculos, as pessoas ao seu redor

Estavam quase se divertindo, graças a mais garrafas de whisky que

Apareceu do nada. Depois de saborear as suas bebidas por um momento

Patrick e Sgt. Mulholland, retomaram a discussão sobre quem era o mais

Estúpido.



"Mas o que você fez com os seus três níveis?"

"Eu me tornei um policial ", respondeu o agora indignados, Sgt.

"Você esqueceu de dizer que você recusou uma universidade local para tornar-se
um

"Copper"", disse Patrick como se destruindo o Bet do púlpito.

"Eu pensei que você tinha esquecido que " disse um cabisbaixo Sgt.

"Bem, eu não "muls", e a outra coisa que você esqueceu."

"O que", disse o Sgt puxando-se até a sua plena e escovagem alta

Na frente de seu uniforme.

"Você está bebendo em serviço " disse uma vanglória Patrick.

"Bem "Patrick " uma coisa você esqueceu sobre "muls" aqui é que eu posso

Beber uma garrafa de whisky e não estar bêbado " respondeu o Bet seu peito

Inchado de orgulho.

"Oh S-"

"A língua, você não quer que eu te prender você ", disse o Bet antes



Explodir em risadas.

Patrick, embora a loja meninas pensavam que ele era um bocado demasiado

Feliz para um funeral.

"It's ok meninas, o que a senhora deputada Flynn teria queria", disse George.

Assim as meninas contentou-se com alguns olhares de laser em Patrício

Direção antes de retomar seu arrulhar perto de George.

"Eu deveria ter lembrado que você vem de uma longa linha de fabricantes Poteen

, De modo a que nada vai tirar você de bêbado " riu Patrick.

"Oh, eu posso ficar bêbado, mas tem que ser coisas boas ", respondeu o

Bet triunfante, antes de DOWNING a última de sua bebida.

" Eu estarei fora agora, mas eu tenho uma coisa para dizer para você "

"O que é isso?" perguntou ainda sorrindo um patrício.

"Noite todos ", disse o Bet como ele cambaleou para fora do café. Como Patrick



O observava ir ele podia ver que uma vez na rua, a Bet. era tão sóbrio

Como um juiz.

Patrick derrubaram a última gota em seu copo com um sorriso em seus lábios

Amjit apareceu atrás dele com uma garrafa para encher seu copo.

"Você é como um de Paul Daniels coelhos rastejar acima em mim".

"É isso que você sempre diz " Amjit respondeu como ele encheu Patrício

O vidro.

"Você certamente desfrutar irlandês um funeral " ele continuou como ele
reabastecido

Seu próprio copo.

"Seu lote não fazem muito mal, não é dizer que você tem um tipo de festa

No Templo".

"Touche " Amjit respondeu em zombar de brinde.

"Chega de presente de qualquer maneira, o que sobre a pobre George"
interrompido

Patrick como George assentiu em direção.



"Eu realmente não sei " Amjit disse balançando sua cabeça enquanto ele olhava
para baixo

No fundo do seu copo procurando uma resposta.

"Sua fofoca ajudaram a tornar esta rua o que é e agora ela se foi"

"Se somente George poderia carregar em seu trabalho Amjit" murmurou.

Patrick e Amjit olhou para outro em um instante, o mesmo pensamento

Em suas mentes.

"George pode ser a nova rua gossip " eles disseram em uníssono.

"Às vezes eu acho que você está meio índio ".

"Não, você deve ser metade " Irlandês Patrick veio a resposta rápida.

Eles riram, e novamente Patrick recebeu olhares de laser da loja

Meninas. Assim o par tinha mais a bebida para stiffle seus risos.

"Lembro-me da última notícia Deputada Flynn disse-me", disse tentando Amjit

Para manter o rosto sério.



Patrick tomou outro gole de seu copo antes de perguntar "O que foi isso?"

"Só que você e Tracy da loja de sapatos estavam ficando sério ".

Patrick revirou os olhos antes de assobio sua resposta, " Eu sou mesmo importunou

Do túmulo, todo mundo está tentando casar comigo." Ele tomou outro gole

Antes de continuar, "Sim nós fez sair uma ou duas vezes, mas, em seguida, ela
sugeriu

Que se ele não levar a sério que eu teria que viver em uma casa e não em um

Televisão acima da padaria".

"Isso é um pensamento, eu não poderia ajudar o overhearing Mulholland Sgt.

Estava dizendo: ".

"O que!" disse um pouco irritada Patrick.

"Bem como vindo lhe leiteiro mesmo que você próprio uma padaria? "

"Eu acho evrybody tem orelhas grandes por aqui! "

"Meu Jaswinder adora Orelhas Grandes", disse um sorridente Amjit.

Patrick apenas balançou a cabeça e encheu o copo novamente antes de continuar



"Bem me repetir, meu pai morreu e me deixou a padaria, como eu era

Apenas dezesseis no momento em que eu decidir que gostaria de ir para o trabalho
e se tornar o

O homem da casa. Mas, sendo dezesseis eu transformei-me um pastor, apenas para
ser

Diferentes, e como eu gostei da idéia de dirigir uma flutuação leite. Eu não

Como a idéia de tradição nessa idade", disse Patrick através de punhos

Os dentes.

"Meu você é vulnerável às vezes Amjit", disse.

"Desculpa, Amjit, seu justo que eu esperava que Tracy seria o único", disse

Um pouco abatido Patrick.

Amjit colocou a mão sobre o ombro de Patrick para consolá-lo e, em seguida, um
lento

Oscilações de um sorriso passou por seus lábios Amjit.

"A mente que seria uma grande notícia para George para iniciar sua carreira nova
com"

Ele disse tentando manter uma cara reta.

"Só você ousar, e eu vou eu vou eu vou " spluttered Patrick.



"Oh não, você não significa que você me Amjit Marmellize", disse.

Ambos soltou um PEAL de riso, que lhes rendeu tanto mais

Olha, especialmente de Tracy.

"Oh pela maneira Amjit eu não ser ao redor para jantar hoje à noite "

"Por que?" disse levantando os Amjit eybrows metade esperando uma piada.

"Eu estou fora para outro " dança foi a resposta quase envergonhado.

"Eu acho que você poderia aprender uma coisa ou dois de nós índios ".

"O que é isso?"

"Casamento Arranjado".

"Às vezes eu acho que você pode ser direito", disse Patrick olhando para o

A parte inferior do seu copo como se consulta um oráculo.

" Penso que circule melhor antes de você chegar muito triste", disse com Amjit

Um traço de riso em sua voz.



"Oh sim, eu vou ir e falar com a marca " disse Patrick terminando sua bebida.

Amjit Patrick observava se afastar, ele realmente não sinto pena dele,

Patrick tinha tudo e, no entanto, faltava-lhe a coisa que ele mais necessário - uma
mulher

"Bem, o que você achou da comida? " Exigiu Marcar como Patrick

Se aproximou.

"Isso parece ótimo, como de costume, embora tenho que confessar Eu fui beber

Principalmente. onde todas as bebidas vêm de pelo caminho? "

"Wayne naturalmente, estúpido. " contou ele Marcar como migalhas de sua lambi

Contador.

"Eu ainda estou espantado que você desistiu de 5 estrelas vida para isso", disse

Patrick gesticulando com as mãos.

"Bem, eu tenho feito tudo no grande cafés que não são restaurantes cafés mas

Hotéis em toda a Europa. Mas o lar é onde o coração está, então eu vim

Voltar para tentar educá-lo muito " respondeu ele Marcar como uma chapa de
encosto

Comida de Patrick e tomou o copo de distância.



"Obrigado, eu sou um pouco com fome agora", disse Patrick como ele dobrado
como um

Homem esfomeado. " Mas por que voltar aqui" ele murmurou entre mouthfuls.

"Bem, não para o dinheiro " marca " riu, mas para ser honesto, eu gostaria de ver

As pessoas comendo o que eu tenho preparado. Em um hotel cinco estrelas você é
furado para baixo

Em um porão, você pode bem ser em um submarino nuclear na parte inferior do

Um fiorde. Você nunca pode ver a reacção dos povos a seu trabalho".

"Bem, isso é bom", belched Patrick.

"Eu poderia dizer pelo seu quadro maneiras que você gostei " brincou Marcos.

"Então, você é um artista", disse Patrick tentando parecer compreensão embora

Ele não era convincente.

"Sim, eu sou um artista ; e, a julgar pela forma como o Sid está passando o whisky

Em torno de nós vamos todos ser artistas piss muito em breve ", respondeu Marcar
como ele assentiu

Na direção do Sid.

Patrick olhou para ver Sid whisky derramando em todos os copos.



"Eu acho que você pode ser direito " ele disse entre goles de profunda respiração.

Naquele momento o café porta aberta e Winston veio olhando ligeiramente

Confuso quanto ao que estava acontecendo. Winston foi até o contador para ver se

Mark poderia explicar.

"Se esta é uma festa privada, então porque é que não foi convidada? "

"Não é realmente um partido, Winston, Senhora Flynn morreu, foi o seu funeral

Hoje " Patrick disse calmamente.

"Seu homem brincando, eu a vi, há poucos dias, ela estava acenando seus braços

Sobre dizer alguma história escandalosa, sem dúvida, ".

Patrick balançou a cabeça, Winston balançou em descrença antes de olhar

Na marca para ver se era realmente verdade.

"Mas o homem era uma senhora simpática, uma senhora simpática, que é
mau, mau real

Notícias " ele balançou a cabeça novamente, seus dreadlocks batendo em seus
ombros.

"Onde você esteve, você deve ser o único que não sabia " perguntou



Marca.

"Bus iness- " drooled Winston.

"Oh, você quer dizer a sua estação pirata teve de se mudar de novo", disse Patrick
como ele

Empurrou o outro sanduíche de salmão em sua boca.

"O quê, o quê, o que você está falando homem " gaguejou Winston tentando

Para ser inocente, e falhando totalmente.

"It's ok, Winston, todo mundo sabe, absolutamente todos " respondeu

Marcar como ele chegou de volta e produziu um prato de sanduíches para um
chocado

Winston.

"Mas como homem, como! ".

"Eu tenho medo a minha mãe, ela estava brincando com o rádio um dia e

Veio em sua estação. " Patrick respondeu como ele munched outro

Sanduíche.

"Ele esqueceu de dizer que o seu engenheiro Curly está em seu leite rodada "
adicionado

Marca.



"Você sabe " Curly Winston sorriu, mostrando os enchimentos de manchas de
ouro.

"Moço alto, magro, com cabelos " Patrick murmurou entre sanduíches.

"Esse é o meu homem ".

"Oh, se você vê-lo, dizer a ele que ele não vai começar seu yougarts por um
tempo,

O fornecedor está em greve.

"Vai fazer " sorriu Winston.

Mark Winston entregou uma xícara de chá, antes de Winston poderia pedir.

"Você sempre faz isso " Winston sorriu seu graças a marca antes de tomar uma

Sip.

Winston olhou intrigado, então deu um gole antes de olhar de novo, a partir de
Patrick

Para marcar.

"É isso que eu penso que é? "



"Desculpe, eu deveria ter avisado você, Sid não estava colocando conteúdo com
whisky

Em xícaras de chá. Ele colocou um quarto no pote também " appologised, Marca.

"It's ok, este homem é re-al-ly " crucial sorriu Winston.

"É melhor você não ter de chá muito se você estiver dirigindo o carro de seu"

Adicionado Marca.

"It's ok eu vou ter este um, então eu vou dizer como é triste a George

Então eu vou ser off ".

Winston terminou seu chá, em seguida, piscando para Patrick e Marcos ele fez o
seu caminho

Para George, que ainda estava envolto no abraço coletivo

Da Loja meninas. Como Winston se aproximou de George para oferecer a sua
simpatia o

Porta para o café aberto e uma grande figura tímida ainda inserido. Winston

Virou-se para ver quem era, era Mathew. Winston foi e "deu" para cinco

Ele, que foi devolvido em moda infantil, para Mateus era uma criança,

Quarenta e um anos de idade, a loja meninas e George olhou e sorriu

Suas saudações de Mathew Mathew. sorriu com prazer, então ele feliz

Caminhou em direção ao contador. Entretanto Winston George exortou a "fique
frio"

Antes de fazer sua saída.



"Bem Mateus o que podemos fazer por você ", perguntou Marcos.

"Minha mãe me enviou para uma caminhada", foi a resposta que desapareceu em
silêncio.

"Mas você não quer um milk shake " solicitado Patrick.

"Yep " lobsided dentuço, veio a resposta que foi misturado com alívio que

Como se um ator Mathew tinha lembrado suas linhas no nick do tempo.

"Um milk shake para o homem " exigiu Patrick.

"Certamente, Senhor, vindo até " fawned Marcar como ele saltou para o

Atenção.

"Posso ter sabor banana? ", perguntou timidamente Mathew.

"Você ouviu isso, meu homem? ", disse Patrick altivez, encaixando seu

Os dedos para o efeito.

"Sim senhor, certamente Sir " groveled Marcar como ele habilmente fazer e

Produziu o milk shake com um floreio.

Mateus olhou para os dois e deu uma risadinha, a saliva escorrendo

Entre a lacuna em seus dentes desiguais. Mathew gostava de ter um milk shake

Isso fez ele se sentir importante, ele sentiu-se quisesse, ele se sentiu amado.

Enquanto isso, George estava começando a sofrer de bondade do Sid, e foi

Por agora começa a oscilação. Assim Patrick acenou com a marca antes de Mathew
batendo

No ombro e marchou para o resgate.



"Sid, a marca pode dar uma mão, você vai ver o suficiente de George sobre o

Próximos Dias "

"Oh, certo, Patrick ".

Sid começou a pé antes de balançar ao redor como uma bola sobre uma cadeia

Ao lado Patrick um quarto uma garrafa de uísque, antes de ir para oferecer a sua
ajuda

Para marcar. George estava ficando bastante solitário por agora, um natural o
suficiente

Estado embora exagerada agora pelo menos a metade de um copo de whisky se

Patrick foi um juiz de braço derramando do Sid.

"Ela era uma mulher luvly, minha Daisy " suspirou George.

Isso foi um choque para o Patrick, em si, como ele tinha sempre conhecido como a
senhora deputada

Flynn, e por uma fração de segundo ele imaginou que este "Daisy" era, vendo

Como seu próprio foi bastante elevada ingestão de uísque também.

George continuou: "Ela me deu uma xícara de chá na cama, todos os dias, a cada

Manhã de nossa vida de casados, ela nunca perdeu, não seria um dia.

Conversar um pouco antes de eu sair para trabalhar".



Patrick colocou o braço em volta de George em uma vã tentativa de
conforto, Tracy fez

Da mesma forma que por um momento a mão de Tracy tocado Patrício, felicidade

Perdido amor perdido reconfortante. Eles se olharam por um momento e, em
seguida,

Olhou para George mais, ambos engoliu em seco.

"Este aqui", disse Patrick George quando ele passou o seu próprio lenço

Tracy dando uma última olhada, ambos sabiam que não era para ser, Todos

Eles poderiam fazer agora era tentar e conforto de um amigo mútuo. Tracy
derreteu em

A parede da solicitude materna, uma lágrima cair de seus olhos, não para

George, mas para ela e para o Patrick.

"Ela manteve a casa tão limpa, eu nunca fiz nenhum dos trabalhos domésticos,

Ela disse que foi o trabalho da mulher, como poderia um homem meer arrumado
um home " suspirou

George olhando em volta à procura de compreensão.

Ele começou a chorar novamente, silenciosas lágrimas prateadas, que rolou pelo
seu longo

Nariz, ele não fez qualquer esforço para limpar-los longe, as lágrimas escorria de
seu

O nariz no mar de tristeza que foi a sua chávena de chá. George foi um tal

Triste figura, depois de tantos anos de casamento, e agora ele estava sozinho, então

Totalmente sozinho.



As meninas todas tocou o ombro de George com todas as suas forças,

O seu apoio a esta triste homem.

"Desculpe, eu não deveria estar chorando, Daisy disse-me para não chorar, ela disse
que

Foi apenas a natureza e que atendem no paraíso".

"Certamente, George, claro que você vai " veio o engasgou formulário de resposta

Tracy.

"Daisy disse que ela queria se casar novamente, e antes de seis meses é até ela

Disse, ela foi mais insistant."

Todos trocaram olhares inquietos, a tensão deve ser demais para ele

Certamente. George percebeu a baralhar pés para ele explicou entre dabbing

Suas lágrimas.

"Não apenas como mas recentes anos, mais de trinta anos atrás, ela disse.

Quando estão juntos enquanto nós pode falar sobre tudo.

Não os jovens que falam, nós fizemos uns velhos, vistos e melhor

Experiências que você sabe que os jovens podem ensinar uma coisa ou muito, eles
podem

Ser tão ingênuo a uns jovens. Bem Daisy disse "sem lágrimas", e ela me quer



Casado novamente, antes que o período de seis meses são de ".

"Ela era um tesouro, você teve sorte de ter sua tão longa, só espero eu estou

Tanta sorte", disse Patrick.

Tracy apenas olhou para seus sapatos como ela ouviu isto, se só ela poderia virar

O relógio para trás, mas era tarde demais agora e ela sabia disso.

"Vamos, conte-nos a história de netos do Sid, você sabe o

Quando ele foi suposto para ser o avô de quins ", disse Teresa

Na esperança de diminuir o clima de agonia.

"Vá em frente, George, foi um dos melhores da Daisy ", todos eles associaram.

Assim dabbing o nariz George limpou a garganta e começou.

"Bem", ele fez uma pausa e olhou para os rostos se reuniram em torno dele "você

Quer realmente ouvir isso?".

"Sim, claro", todos eles associaram.

"Então eu vou dizer que " ele disse suspirando.



"O bom e velho George", disse Theresa dos Correios.

"Como você sabe que a filha de Sid Amanda estava esperando, sua única filha,

Seu único filho, e ela estava esperando, seria sua primeira neta.

Bem Daisy estava em talhos, então ela ouviu tudo sobre ela de Sid.

Estava satisfeito para Sid, bem como foram todos nós sabemos o quanto ama Sid

As crianças, então ela disse apenas na linha de conversa "que se seu

Twins". Agora, o simples pensamento de gêmeos virou Sids cabeça - Então ele
disse

Todo mundo que veio na loja que ele seria o avô dos gêmeos".

George fez uma pausa para sorrir para a memória dele, alguns de sua habitual
sparkle

Voltou a seus olhos, uma lágrima caiu, mas também não foi uma lágrima para

Tristeza, mas para recordar a felicidade. Patrick George cheio de vidro.

George novamente e tomou um gole.

"Mas como não tornar-se gêmeos quads ", Teresa.

"Vá em frente nos dizer ", disse Maria.

"Como uma questão de fato era sextu, sextu - o que eu quero dizer é de seis

Bebês, essas palavras são extravagantes demais para mim. "



"Sexupletes, caramba pense na dor, eu dizer a qualquer marido de mina para

Tê-los a si mesmo ", disse um indignado Tracy.

Patrick embora a si mesmo que ele teve sorte de escapar, antes de George

Continuou.

"Como você sabe que Amanda é uma menina grande, como o próprio Sid. Seu
comer carne

Quatro vezes um o dia que faz. De qualquer maneira Amanda tinha uma
leitura, isto foi sobre

OWalton bebês estavam na notícia, e disse que era da digitalização

Gêmeos ".

"Então seu Daisy estava certo ", disse Teresa.

"Sim, e ela só sid-lo como conversa", disse George.

"Sid foi naturalmente muito feliz", disse Patrick.

"Sim, assim, quando a fofoca tem cerca de ajudado por Daisy os gêmeos se tornou

Mais de gêmeos. Qualquer bom bocado de fofoca fica um pouco confusa e
esmagada,

Lembro-me de na guerra "balas não são feitos de chumbo, tornou-se inoperante
Hitlers"



Por isso era muito fácil para os gêmeos para multiplicar", disse George com um

Sorriso.

"Sid tinha cartazes na loja dos gêmeos para meses depois que eles foram

Nascido", disse Teresa.

"Até alguns indelicado pessoa disse que ele estava vendendo carne do bebê", disse
George.

"O homem horrível", disse Maria.

"Mas nós temos a nossa própria de volta sorrindo Paulo mais tarde", disse George
still

Sorrindo.

Como Sid foi cambaleando para trás sobre em sua direção Patrick decidiu

Mudar a conversa, ele foi interrompido por Sid pesados da presença.

"É melhor eu drive you home " George, arrastou o Sid.

Patrick revirou os olhos de horror, se Sid respiração foi testado o policial

Iria ficar verde nunca mente os cristais.

"Você acha que isso é uma boa idéia", disse Teresa.



"Eu estou ok para dirigir", arrastou o Sid.

"Mas você teve apenas um pouco para beber ", aventurou Patrick.

"Você está dizendo que eu estou bêbado " arrastou uma Sid indignado, olhando
como a red

Encarado como o touro em cartazes da carne em sua loja.

"Claro que não", mentiu Patrick.

Naquele momento, Michael o antigo motorista de táxi entrou na loja e fez sua

Caminho para o balcão, vê-lo, Patrick deu um suspiro de alívio.

"Só não deixe o café Sid, eu vou estar de volta em um segundo ", disse um

Patrick aliviado.

Patrick se juntou a Michael que estava bebendo chá, chá apenas como Mark tinha
feito um

Pote de doce, no balcão.

"Bem, Michael, você está apenas a tempo", disse Patrick /



"Por que?"

"Sid's apenas como chateado como um fart e ele quer de carro para casa, George

Isso é tudo".

"Então você quer que eu faça as honras ", disse Michael como ele dunked um
biscoito

Em seu chá.

"Se você pudesse, Sid, bem, mas ele teve muito a bebida ".

"Você têm todos olhando para você ", Michael olhou para os que choravam por

Agora tudo parecia um pouco pior para o desgaste, graças à vertendo do Sid

O braço.

Então Michael terminou seu chá, escavar para fora a metade que tinha um biscoito

Disolved no fundo do copo e saborear o gosto antes de ele

Anunciado. Então, chamadas de "dever".

"SID, George aguarda o seu táxi", proclamou uma aliviada Patrick.

Para Patrick Sid tomou pelo braço e o levou para o táxi enquanto as meninas

Abraça materna deu a George e lembrou-lhe para "Ficar feliz thats



O que desejaríamos Daisy ". As meninas levou George fora do café e

No táxi, mantendo-o perto de seu peito e, em seguida, com coletiva

Um último abraço de Teresa, Michael levou George e Sid de distância.

De volta no café Percy tinha vindo para um cuppa, tendo terminado mais

Triste negócio, Bill estava com Percy. Patrick se juntou a ele no balcão.

"Olá, Percy, isso tudo é tão triste, não é? ", disse Patrick.

"Eu sei, dói-me muito sabe, enterrar um amigo ainda dói,

As pessoas pensam que empresários não têm sentimentos. Somos pessoas normais
muito

Com sentimentos", disse Percy.

"Sim, empresários não têm sentimentos " ecoou, Bill era quase uma lei.

Profissional inflamula como ele participou de tantos funerais, que tinha começado
como um

Tipo de hobby e, em seguida, tornou-se quase um modo de vida se você pode usar
um

Frase, mas forma de vida tornou-se para Bill, depois de tudo o que ele tinha para
preencher

Suas horas, agora que ele estava aposentado.

"Eu suponho que você está certo, eu não acho, mas você olhar triste,

Percy", disse Patrick tentar ler o rosto de Percy para a emoção.



"Bem, há outra coisa, meu filho Andy quer deixar o negócio,

Ele quer ir em computadores de todas as coisas. ele saids é o futuro,

Eu comprei mesmo um Atari 1040, eu pensei que era algum Jap carro quando ele

Disse que ele estava guardando para um. Eu tenho ele fantasia, impressora e
terminal também.

Eu esperava que ele iria ficar doente dele e, em seguida, permanecer no negócio.
Nós fomos no

Negócios por cinco gerações, há mais de cem anos. "

"Talvez, ele está certo sobre computadores " aventurou Patrick.

"Os computadores do futuro, computadores minha bunda. Um computador pode
enterrá-lo, se

Os computadores são tão espertos e fazer mais com menos e menos homens, então,

Eventualmente, os computadores não precisam de pessoas, e onde vamos, então? "

Um amargo disse Percy.

Patrick ficou chocado, Percy estava machucado ao núcleo very, ele era
normalmente

Tão calmo e recolhidos, como um médico, mas aqui no balcão em Marcos.

Cafe sentou um triste homem infeliz. Patrcik tentou olhar para o lado positivo.

"Mas ele fez algum bom neste computador thingy." Ele perguntou timidamente.



"Bem, ele colocou thje contas e controle de estoque. é muito fácil

Use ", Percy admitiu a contragosto.

"Então, os computadores têm seus usos", disse Patrick tentando não ser

Triunfantes.

"Mas há mais. Rob meu sobrinho pretende ser um parceiro de pleno direito ou

Ele vai deixar também. ele mesmo sugeriu que ele vai estabelecer o seu próprio
negócio para

Meu rival".

"Bem, pelo menos Bill vai ficar com você", disse Patrick tentando chamar

Algum conforto para a situação.

"Bem estamos presos uns com os outros, uma vez que Andy salvou a vida", disse

Bill enquanto ele tomou um gole seu chá.

"Perdão, você salvou a vida de Andy! ", disse um surpreso Patrick.

"Eu pensei que todo mundo sabia", disse Bill Patrick olhando diretamente no rosto

"É a primeira que eu já ouvi falar", disse Patrick suas sobrancelhas ainda

Criado em surprized.

"Bem, eu estava andando passado um dia de Percy e Andy estava atravessando o



Estrada, ele atravessou um camião passou do outro lado, passando a

Pode cola esmagada e enviou-o a habilidade de voar. Voando em linha reta na
perna, Andy

Andy caiu diretamente em suas costas, em agonia, apenas naquele momento outro
camião

Foi descendo a estrada, mas no lado de Andy ".

Percy interrompida para terminar a história", se Bill não tinha entrou no

Estrada e Andy puxou para fora da estrada, ele teria sido morto ".

"E tudo por causa de uma ninhada lout ",disse Patrick balançando a cabeça em

Espanto.

"Bem, foi realmente nada ", disse Bill agora ligeiramente envergonhado.

"Eu ganhei um amigo, e Bill a oportunidade de usar seus ternos ", acrescentou
Percy.

"Eu costumava trabalhar em um relógios outfitters ", explicou Bill.

Patrick balançou a cabeça em quão estranho era o destino, e os três estavam ainda

Mcom sobre o assunto quando Roger abandonado por trás deles.



"Eu usei a minha caneta, reserva todos os seus carros ", Roger proclamada como
um

Príncipe de sete anos em um jogo.

Percy girou ao redor. "que não me surpreende, você pouco sod! "

"Mas você não tem você? " perguntou Patrick.

"Apenas fazendo o meu dever! " disse um indignado Roger.

"Ele reservado meu hearse na semana passada, a sod pouco! " disse Percy voltando
a sua

Novamente Roger e ignorando-o.

"Mas você sabe por que estou aqui? " brincou Roger.

"Nós não nos importamos apenas get lost! ", disse Percy sobre seu ombro.

Patrick colocou o braço em volta de Roger e o levaram de Percy para a

Final do contador. Patrick piscou para Marcos, que derramou um chá, Roger

Só que era um grande chá estilo Sid. Roger aceitou a xícara com graças e

Derrubaram-se quase em um. Patrick e Marcos trocaram olhares como Roger's

Rosto mudou de cor e Roger realizada até o balcão.



"Por que você está se movendo? Eu me sinto muito estranho, eu nunca senti como

Este antes. " arrastada, Roger.

"É melhor você sentar-lo antes que ele caia, o mais forte que ele

Geralmente bebidas é cerveja de ginja.", sorriu.

"Oh, sinto-me realmente estranho, eu estou quente, mas eu estou tremendo muito
",

Roger arrastada, enquanto olhando um Patrick, que parecia a ele para ser

Saltar sobre um trampolim.

"It's ok você acaba trabalhando muito duro, todas essas ruas, você

A pé muito em seu trabalho", disse Patrick esforçando para não sorrir.

"Como eu estava prestes a dizer, a razão pela qual eu estou realmente aqui é que eu
tenho um

Mensagem para alguém", disse Roger slurring seu melhor dramática amador

Voz.

"Quem é que, em seguida,. você não vir dizer Percy você já reservou o seu

Hearse você? ", disse Patrick agora incapaz de esconder seu sorriso.

"Não, para Mateus, sua mãe quer que ele home para cortar alguma lenha ",

Roger disse com grande esforço antes caindo sobre a mesa.



Patrick olhou para o Roger slumped então olhou para atrás de sua marca

Contador, ambos encolheu os ombros e riu ao mesmo tempo.

Percy se virou para ver o que era o curso do riso fresco,

Vendo o caído Roger quebrou um largo sorriso em seu rosto.

"Oh, bem, talvez o gramado pouco está morto, reserva um hearse peço a você ",

Ele disse balançando a cabeça em descrença na própria ideia de ti.

Patrick decidiu que a ação foi chamado para então ele foi ao longo do contra

Mathew onde estava sentado, que tendo terminado seu milkshake foi limpa

As bolhas para fora do copo com o dedo.

"Roger, tinha uma mensagem para você Mateus, sua mãe quer que você home para
picar

A lenha ".

"Ok, Patrick Eu vou ", Mathew respondeu quando ele lambeu a última bolha de

O seu dedo.

"Oh, há apenas uma coisa mais ", acrescentou Patrick.

Em seguida, olhando ao redor como um conspirador Patrick quaresma perto e
sussurrou em



A orelha de Mathew Mathew.sorriu e riu, as bolhas do milkshake

Froathing em seus lábios. Em seguida, com uma onda na marca, Mathew caminhou
sobre a

Quando Roger foi e pegou como um saco de o e jogou-o sobre

Seu ombro, em seguida, dirigiu-se para a porta. Roger acordou e começou a

Protestar dizendo.

"Me Colocar para baixo, você twit overgrown, eu sou um funcionário do
governo, mostrar alguns

Respeito ".

Percy riu com a visão, olhando para Patrick e balançando seu

Aprovação, Patrick apenas deu de ombros e inclinou profundamente antes de

Rindo alto. Marcos foi ao lado do Patrick uma pergunta em seus lábios.

"O que você diz São Mateus para fazer? "

"Eu disse-lhe para deixá-lo na estação de polícia etapas, é claro. "

"Você é um bastardo cruel às vezes ", disse Mark antes em disolving

Risos.

"Eu nunca iria fazer nada contra Mathew, nunca", protestou o Patrick.



"Eu não quero dizer-lhe que eu, Roger " mantida Marca.

"Você não pegar o que Percy disse? "

"O que? " disse Mark metade esperando um punchline.

Patrick tomou marcar pelo cotovelo e levou-o até onde Percy e sua

Bill seu "profissional" inflamula estavam sentados.

"Você pode dizer o que marca Roger fez? "

Percy que estava bebendo seu chá whinced, como se o chá estava frio antes de

A partida.

"Ele apenas reservado um hearse. Um caixão com um falecido era na parte de trás
também.

Andy foi para fora em uma coleção, quando ele correu para fora da gasolina. Então
ele estacionado

Então deixou uma nota sobre o pára-brisas dizendo que ele tinha ido apenas para a
gasolina.

Quando ele conseguiu voltar Roger estava furando um bilhete no ".

"Você está brincando não está?", disse um descrente.

"Há mais. " lascado em Bill.



"Quando Andy apontou a nota, Roger apenas apontou para o quarto amarelo

Linhas. Andy disse que ele deve ter empurrado o hearse até que ele estava fora da

Linhas. e, em seguida, o funcionário do Governo Roger acordou! ", disse Percy as
palavras

Funcionário do Governo soundingh como jura.

Percy tinha alguns mais chá para conter sua raiva.

"Roger disse, ele tinha visto esse truque antes, ele mesmo disse que o HEARSE

Poderia ser parte de um plano para roubar o banco", disse Percy a veia em sua

Testa começando a pulsar.

"Roger tem ainda mais fantasioso desde que começou o amador dramatics "

, Pensou Marcos.

" Você pagou? " perguntou Patrick.

"Não, mas o que posso fazer? ", disse um frustrado Percy.

"Bem, há um advogado no meu leite volta Eu poderia perguntar a ela? ", arriscou

Patrick.

"Se você quiser, eu apenas desejo que eu poderia o pouco estrangulada, às vezes de
gramado

Ele chega até o meu nariz ", suspirou antes de Percy, ele soprou o Seu grande

Nariz romano.



Patrick e Marcos trocaram sorriso furtivas, antes de marcar.

"Mesmo se não seria ele, stangle significa apenas mais trabalho para si mesmo ".

Percy ficou em silêncio por um momento, antes que ele cottoned sobre então riu

De coração.

"Bem que animou-me acima de qualquer maneira. "

"Onde estava tendo Mathew Roger pelo caminho? ", perguntou a Bill.

"Oh, eu disse a ele para deixar Roger na porta de delegacia de polícia", disse

Patrick saboreando cada palavra.

"Isso vai ensinar o pouco de gramado. ", disse Percy convencida de que justiça
tinha

"Bem feito. É melhor eu estar indo de volta para a empresa".

Percy levantou-se com Bill em toe, ambos procurando impecavelmente vestida
como

De costume, Percy de neccessity para seu negócio e Bill de hábito confirmada

De uma vida de trabalho em armamento mens.

A maioria dos Enlutados tinha deixado por agora, apenas os retardatários ficaram.

Patrick Marca ajudou a arrumar um pouco, como Patrick empilhadas as placas
sobre o

Marca contra o provoquei.



"Algum dia você vai fazer alguém de uma dona de casa pouco agradável. "

"Não você, é toda a rua sangrenta tentando casar comigo?"

"Você é o único homem esquerda. Quero dizer a sua idade, você deve ser

Casado e estar a pensar em crianças ".

"Estou apenas 32! "

"Bem, isso é uma boa idade, eu significo velho príncipe Charles disse que era uma
boa idade 30

, Não? " disse Mark como ele itens sujos empilhados atrás do

Contador.

"Eu concordei, mas se acontecer isso acontece, se não ele não ".

"O que sobre você e Tracy você ambos parecia adequado? ", disse Mark parar

O seu empilhamento.

"Bem, ela insistiu que nós vivemos em uma casa e não a televisão acima do

Padaria. ", suspirou o Patrick, a memória do que poderia ter sido ainda

Doía-lhe.



"Que todos ".

"Uma ou duas outras coisas, mas que parecia ser a palha que quebrou a

Camel's back", disse Patrick como ele passou o último dos copos sobre a

Contra a marca.

Marcos pegou o cesto e o levou a louça para a volta para a

Lavar mais tarde. Patrick ainda estava olhando para o espaço momentos depois
quando

Marcos retornou.

"Oh pela maneira que é isto que ouço sobre você pegar uma hitchiker - em um

Esquina! ", sorriu.

"Perdão, o quê? " gaguejou Patrick não completamente certo o que a marca foi
líder

A.

"A outra noite, quando você chegou em casa do que a dança, sozinho. " disse Mark

Como ele, lambi as migalhas no contador.

"Eu não sei o que você quer dizer. " disse Patrick através dos dentes cerrados.

"Não foi isso o que ouvi", respondeu Mark suas sobrancelhas quase formando uma



Ponto de interrogação.

"Bem, eu apenas fiz um favor a alguém. ", disse Patrick olhando para o

Terra, tentando evitar contato com os olhos.

" Ela era muito atraente, ouvi, que ambos tinham um chinês de Kang.

Também ", continuou Marcos, suas sobrancelhas fazendo mais pontos de
interrogação.

"Bem, o que há de errado com isso, eu não tenho a resposta para você eu ",

Disse Patrick agora brilhando em Marca.

"Não, certamente que não ", disse Mark arqueou as sobrancelhas inocentemente.

"Bem, então! "

"Mas talvez você vai ter que ir para a confissão. ", ponderou.

"Quem começou este boato? ", exigiu o Patrick.

"Amjit, claro. Mas eu acho que é uma melhoria sobre o que você era como um
adolescente", disse Mark tentando olhar tão inocente como um monge.

"Como você quer dizer," perguntou Patrick limpando seu nariz na sua manga, ele
correu para fora de lenços de bolso



"Você se lembra de seu aniversário de 18 anos, que estava tentando provar que
você era um homem, só você acabou batendo papo de homem," Mark sorriu para a
memória.

"Você não esquecer as pessoas," sibilou Patrick, como ele chegou para alguma
esquerda sobre o uísque e serviu-se de uma medida.

"Olá, Você quer me ajudar a celebrar, foi que o bate-papo de linha?"

Patrick apenas fechou os olhos para esquecê-lo, e para desfrutar do uísque.

"Então seu namorado apareceu, então, o que você diz. Deixe-me pensar, "você é o
namorado" e ele apenas a beijou na boca e tudo."

"Eu era jovem e eu estava chateado." Respondeu Patrick

"Oh, deixe-me me tentar lembrar o que aconteceu em seguida," Mark foi o
aquecimento para a sua história, "oh, eu sei que você perguntou: "Você está
realmente o namorado" e ele respondeu "não mate eu sou um maricas chamada
minha Antoinette" Eu acho que eu deixei minha caneca então eu estava rindo
tanto, mas como para você Patrick você pensou que era uma luz verde para
conversar ela. Então você arrastou um banquinho e situado próximo a ela, de
costas para o seu "amigo maricas Antoinette", você deve ter gasto 20 minutos
tentando conversar a ela, todos nós apenas riu e teve outro copo.

"Eu era jovem e eu estava chateado", Patrick repetidas.



"Então ficou interessante, ela disse que não era ela, mas a ele que eu só tinha a
operação para fazer dela uma ela, ele. Um transexual, por assim dizer," Mark se
inclinou sobre o balcão para sorrir em Patrick.

"Foi um erro fácil de fazer, ela era tão bonita," murmurou Patrick defensivamente

"Então você sentiu a coxa, e você estava prestes a sentir seu bumbum colocar
Antoinette bateu sua mão e disse: "naughty boy". O que se estava a passar por seu
cérebro mente addled eu nunca vou saber."

"Eu era jovem e eu estava chateado", entoado Patrick como se fosse alguma oração.

"Felizmente decidimos passar à próxima pub, ou Deus sabe o que poderia ter
acontecido. Só que você decidiu dar-lhe um grande beijo suculento nos lábios."

"Não me lembre", Patrick suspirou.

"Bem, eu vou deixar você em um segredo Patrick, foi um April Fools
brincadeira, você foi o de abril no seu próprio aniversário." Mark riu e
riu-se, finalmente, a verdade estava fora.

"O quê, o quê", spluttered Patrick.

"Eu perdi meu casaco em todos os risos, então eu tive que voltar para O'Niels's bar,
o Hipódromo, e chamaram-me para me dizer," Mark riu ainda mais.



"Todos esses anos e você disse a ninguém, deixando todo mundo acha que eu
conversei até um homem, quero dizer, uma mulher, uma mulher/homem, um um
um um spluttered", Patrick.

"Oh, eu disse alguém, eu disse a Amjit e, em seguida, ele disse a toda a gente na
rua, só que nós nunca cheguei a dizer a você, além de que tivemos anos de
divertimento provocá-lo sobre ele." Mark riu novamente uma risada profunda.

"É melhor eu estar desligado, então," disse Patrick através de seus dentes.

" Amjit adora uma boa história", riu Mark

"Amjit de curso. ", ecoou Patrick como ele deixou o café sem

Virando-se para dizer adeus.

"Você não vai dizer adeus? " Riu.

Patrick acenou adeus, usando dois dedos.



O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker (c)

Por

Michael Casey

Capítulo Dois.....favorece

O Joalheiro Jimmy estava em sua loja de itens de preço, seus olhos experientes

Olhando rapidamente e habilmente a eles antes que ele escreveu uma figura sobre
o preço

Tag e, em seguida, colocou-os no monitor gabinete. Ele notou uma especificação de
poeira sobre

O gabinete assim como um mágico fazendo um truque em um flash ele puxou seu



Handerchief fora de seu bolso do casaco e, em seguida, hey presto a especificação
de pó

Tinha desaparecido, ainda com o mesmo movimento, o fluir handerchief foi

Recolhidos e colocados de volta em seu bolso. Jimmy parou por um momento para

Examinar um anel mais cuidadosamente. Chegou em seu bolso para encontrar o
seu

Vidro, trazendo-o para fora, ele se mudou de um passo para um lado de modo que
ele foi

De pé diretamente sob a luz antes de colocar o vidro para seu olho ele

Então, deu o toque de um olhar mais próximo.

"Hum, não um mau pedaço, deve valer oe300 ", ele disse como ele

Esfregou os olhos e pôs o copo de volta no bolso, novamente em um fluindo

Movimento. Jimmy estava examinando mais itens e preços-los como ele passou ao
longo

Quando seu filho Danny entrou. Jimmy continuou com o seu trabalho, dando
somente

Danny rapidamente por meio de saudação. Danny veio atrás do balcão e

Pegou um espanador, tentando parecer casual, como ele fez isso parecia não
Jimmy.

A notar, mas Danny, então, começou a polir as vitrinas lentamente e

Laboriosamente. Os casos já estavam impecáveis, a única ofender espec.

De pó já ter sido removido por Jimmy, mas ainda Danny polido

Lenta e laboriosamente, mesmo voltar a examinar seus esforços antes



Retomando a polir as vitrinas novamente. Jimmy sorriu, mas sufocada ele

Imediatamente, para que não deve ver Danny, Danny, entretanto, estava a
trabalhar o seu caminho

Para onde o seu pai era o preço de itens. Danny estava dando correndo

Olha, seu pai, sua longa eyelashs cintilação abrir cada vez.

Jimmy sorriu amplamente, mas, em seguida, escondeu-o em um Danny lembrou
sua tosse.

Pai tanto de sua esposa morta, para Danny movidos da mesma forma, quase

Glided ao redor da loja e, em seguida, o segredo que esses olhares longos

Cílios quase como uma vaca. Jimmy sorriu amplamente na memória, sim.

Danny era exatamente como sua pobre mãe morta. Jimmy sabia que estava indo
para

Acontecer, haveria um favor perguntou. o olhar de criança e o

A cintilação longas pestanas implorando por algo. Como poderia recusar Jimmy

Seu filho, que seu filho era agora uma jovem, ele nunca poderia recusar

Sua esposa, então, como poderia ele agora recusar o seu único filho, que era tão
parecido com

Sua querida esposa morta.

"Er, papai, você pode me fazer um favor? ", disse Danny ainda timidamente

Polir os casos de exibição.

"Perdão?", disse Jimmy jogando sua parte e fingindo ser redigido

Em seu preço.



"Bem, pai, eu estava pensando se você poderia, bem, você não está indo em
qualquer lugar

É você? ", disse Danny que agora estava polindo diretamente na frente de seu

Pai, pequenos movimentos circulares sobre o vidro já impecável.

"O quê, filho? ", disse Jimmy ainda fingindo ser absorvido no

Os preços.

"Bem, pai, pode me emprestar o carro, p l e a s e? ", perguntou Danny olhando

Seu pai direto no rosto. Jimmy sorriu lentamente e com um floreio

Produzido as chaves. Mas ele segurou-os apertados para um segundo.

"Prometo que vou conduzir com cuidado, escoteiros honra, pai "

"Aqui são, então, mas não scatch ele ", disse Jimmy em sua melhor voz de stern

, Mas como ele poderia alguma vez ser severos com o menino que o lembrava de
sua

Mulher Morta? Danny se afastou e teve sua mão sobre o punho quando ele

Parou e olhou para seu pai.

"Oh, pai, eu estou um pouco curto qualquer chance de algum dinheiro? " Danny
espremido para cima

Os olhos e segurou sua cabeça para um lado pleadingly.



"Mas o hospital pagou ontem " Jimmy respondeu outra pergunta

Já formando em seus lábios. Danny apenas olhou para ele com todas as

Espremido para cima e incline.

"Eu devo a um amigo " foi a resposta à pergunta unasked Danny estava.

Brincando com as chaves do carro agora e olhando para o chão a mesma

Olhar que sua mãe havia usado para arrancar o coração de Jimmy strings.

"Quanto? " perguntou Jimmy, com um suspiro.

"Cem", disse Danny baixinho, ainda olhando para o chão.

"Você vai ter que se contentar com 50", disse Jimmy tentando ser stern.

Danny se mudou para o contador, a mão estendida para o dinheiro como Jimmy.

Contadas as dezenas Danny olhou para a vitrine.

"Pai, este anel para oe300, acho que vale a pena pelo menos oe500 "

Jimmy parou de contar as dezenas e olhou seu filho em primeiro lugar e, em
seguida,

Abertura da vitrine ele examinou o anel.

"Seu filho direito, você nos salvou oe200 lá", disse Jimmy o vidro ainda



Para os seus olhos. Em seguida, com um floreio, ele produziu sua caneta e, em
seguida, modificou o

Bilhete antes de substituir o anel da vitrine.

"Isso significa que tenho a plena cem agora? " perguntou Danny esperançosamente.

"Não, mas eu vou dar-lhe outra oe20 " foi Jimmy's, a resposta firme

Enfatize que ele fechou sua carteira e com outro floreio ele fez o

Carteira desaparecem. Em algumas maneiras Jimmy poderia ter feito um bom
mágico para

Tudo o que ele fez foi fluindo em movimentos.

"Obrigado pai", disse Danny que não estava muito decepcionado, com que Danny

Deixou a loja.

"Bem, eu não quero estragar o moço? quero dizer que ele tem de ser ensinado

Que o dinheiro é Earnt não apenas para ser gasto. Mas você ainda acha que eu

Deve ter dado toda a centenas de jacarés que com o preço

Erro. Eu sei, eu sei, mas é difícil ser um pai e uma mãe. "

Jimmy tinha tomado para fora de seu bolso e estava olhando para o retrato de

Sua mulher, que estava no caixa, ele ainda falou com sua esposa morta.



A porta se abriu e Jimmy olhou para cima para ver um jovem desalinhado com

Um pouco embaraçado, mas mais do que ligeiramente grávida com ele.

Sorrindo para a foto de sua esposa morta em seu bolso, Jimmy

Deslizou o relógio em seu bolso de colete e olhou sorrindo saudação

Para o casal. o casal foi nervosamente olhando as vitrinas,

Procurando um anel que estava em sua faixa de preço, eles não estavam sendo

Tão bem sucedida Jimmy deu-lhes o benefício de sua experiência. Ele abriu o

Vitrine com os anéis de segunda mão e tirando a bandeja ele

Se aproximou deles.

"Eu acho que o senhor vai encontrar o que ele está depois nesta selecção ".

O homem que parecia tão jovem, que poderia ter sido ontem, quando ele

Comecei a barba foi surpreendido ao ser chamado de "senhor", ele olhou para

Jimmy, como se para dizer "você está tomando o Mickey", mas o sorriso servil

Que Jimmy usava quando servem tranquilizou os jovens.

"Ah, obrigado", disse haltingly. Sua garota, embora ela usava o cansado

Olhar de experiência, ela já era uma mãe que a criança que carregava

Seria o seu primeiro. Para que ela teve de empurrar para a frente para examinar seu
namorado

Os anéis. Após alguns minutos um anel foi escolhido. Ela tentou fazê-lo, o

Deu-lhe o anel, ela não iria ficar em apuros após



Todos. Ela beijou seu homem, um caloroso beijo boquiaberto, que deixou os dois

Fora da respiração, Jimmy corou ele não tinha beijado uma mulher em dez anos,
não

Desde a sua Elizabeth tinha morrido.

"Estes são de segunda mão não são? " perguntou o jovem.

" Eles são, mas se o Senhor..." começou a Jimmy.

"It's ok eu como este. ", interrompeu a garota cheia de amor por ela

O homem.

O jovem olhou aliviado, ele tinha sido sentindo o dinheiro no seu

Pocket, mas ele tinha que mostrar que ele não estava sendo cheap Jimmy não?

Decidiu ajudá-lo.

"A pessoa mais decerning como você preferir um anel de caráter".

"Er, sim, claro. eterno amor de prosseguir com outra er er ".

"Você é uma poeta, Senhor."

"Eu adoro este anel e você também", sorriu a garota antes de tocar seu

Estômago e acrescentando "e o bebê também".



Jimmy olhou para os dois e que nunca imaginou ser tão feliz

Como ele e sua Elizabeth foram,ele sorriu com o pensamento, a memória de

O rosto de Elizabeth como ela tentou sobre o anel que ele deu a ela encheu sua
mente.Ele

Foi acordado de seus devaneios por um sussurro da jovem que não

Quero perturbar sua garota está sonhando acordado.

"Eu acho que eu estou oe30 curto", murmurou o jovem que começou a corar

Ligeiramente.

"Oh, eu não appologise Sir, você vai ter que me perdoar. Na verdade você

Paga a quantidade direita. Todos os anéis em que bandeja estão oe30 off ".

O jovem olhou para Jimmy e, em seguida, olhou para a menina que estava

Conversando com seu estômago dizendo" que soa papai tinha comprado". A

Jovem Jimmy deu um outro olhar para os lados antes de encolher os ombros

E sair da loja. Jimmy tocou o relógio dizendo: "Bem, eu não devo Danny

Oe30 não eu?" Ele ainda falou para sua esposa que ela foi durante muito tempo
morto.

Jimmy tinha substituído a bandeja de toques na tela caso quando Patrick veio

Na loja. Patrick balançou sua ampla ombros e empurrou para trás a sua black

Cabelos, estampados na porta como ele fez isso.



"Você está fazendo uma dança da chuva, então? " perguntou Jimmy.

"Não, eu apenas começ travado em um duche, olhe! " Patrick abriu a porta e

Jimmy podia ver a chuva repleta para baixo.

"Ele disse: sunny na previsão."

"O que significa " chuva interrompeu Patrick como ele passou uma grande mão
embora

O emaranhado de cabelos bagunça antes de fechar a porta do tempo.

"Bem, o que posso fazer por você? ", disse Jimmy esfregando as mãos como um

Magician provando que eles estavam vazios.

"Eu gostaria de uma corrente de ouro para minha mãe. Todos os religiosos ela tem
medalhas em

Quebrou o último. "

Jimmy saiu em busca de ouro, cadeias, fora a chuva parou tão de repente

Como começou, o sol quebrou através do envio de luz dourada para dançar

Todo o ouro e a prata no visor casos quase ousadia os anéis

E colares para perseguir. Patrick olhou para fora e murmurou "típico".



"Pela maneira como Jimmy você Danny emprestar o carro apenas, apenas ele
estava na

Banco do passageiro e alguém estava dirigindo, eles quase bateu-me

Mais".

"Eu fiz, mas ele não deve deixar ninguém de carro só para o segurado

Dois de nós. " Jimmy franziu a testa enquanto ele segurava uma bandeja de ouro
grossas correntes.

"Esses olhar como o bronze para mim Jimmy " Patrick, sorriu.

"É ouro indiano. Amjit jovens me colocou em contato com um primo

Da sua."

"Eu imaginei que era ouro Indiano, depois de tudo eu sei " Amjit também.

"Você quer um, então? "

"Eu acho que eles estão ok, mas você sabe, minha mãe, se eu comprei um índio

Ouro ela diria que eu era um cheapskate que eu estava dando a ela e latão.

Eu não amo a mulher que me trouxe ao mundo e o seu ser um pobre

Mulher viúva e todos, " Patrick recitou como se fosse seu catecism.

"Ok, ok eu dou em,deixe-me começar um brilhante ouro", disse Jimmy exploração

Suas mãos à cabeça.Jimmy duely encontrado e Patrick deu o mais grosso



Corrente de ouro brilhante que ele poderia encontrar. Como Patrick pago Jimmy
não poderia

Resistir a um comentário.

"Se a sua mãe não gosta que eu sou um Indiano ", brincou Jimmy.

"Nós dois vamos ser índios se ela não gosta " Patrick, então riu

Com uma onda Patrick desapareceu, ele tinha acabado de lembrar que ele tinha
que ver

Um indiano sobre um boato.

Patrick caminhou atravessando a rua em direção à loja do Amjit, seu longo
caminhar

Tendo segundos para levá-lo para o seu destino. na loja foi Amjit

De pé como um querubim gorducho, um fio de cabelo solto em brycreamed

24 Do seu olho, ele sempre lembrado Patrick De Disreali das páginas

Do seu velho livro de história, na verdade, foi Patrick's provocações Amjit de mais
de

Sua semelhança para Disreali que haviam inspirado, mas sua amizade.

A amizade não estava na mente de Patrick, agora, só de raiva.

"Você, você slimey rato Rato pouco ", Patrick.

"Meu nome é Mickey não Amjit Amjit pensar " Retorquiu Patrick estava jogando



Uma piada.

"Mickey mouse, e você é um rato ", continuou Patrick.

"Meu nome é Roland não quer, em seguida, " Amjit replicou, colocando sua língua

Para a boa medida.

"Eu deveria deixar sua língua para fora se eu fosse você, cos eu indo cortá-lo

Off", respondeu o Patrick.

"What's up " Amjit de repente perguntou sério.

"Eu tive uma conversa com Mark ontem, ele mencionou Liz!"

"Liz, Liz, que Amjit?" ponderou.

"Liz da esquina", sibilou Patrick, olhando ao redor da loja

Como ele fez isso, apenas no caso de qualquer indesejado mais ouvidos estavam nas
proximidades.

"Oh, que Liz, mas nada aconteceu", disse como se Amjit entediado por a

Conversa.

"Eu sei que você sabe que", afirmou Patrick.



"E Mark sabe demasiado. " Amjit adicionou com uma cintilação em seu olho.

"Só porque você é indiano não pode manter um segredo " sibilou Patrick com

A raiva crescendo em seus olhos.

"Ela escorregou para fora, além de sua grande coisa não é, não é? " o brilho

Amjit crescendo em seus olhos.

"Claro que não, mas eu esperava uma confiança para ser mantido, não quero o

Toda a rua sangrenta tendo um relatório sobre minha vida amorosa que eu! "

Amjit estava tentado a dizer algo, mas ele contentou-se por agitação

Seu beijo curl para fora do olho, embora seus olhos não sorrir muito.

"Então eu vou dar-lhe um pouco de chá, temos um pouco de caril à esquerda sobre
para

Eu vou aquecer no micro-ondas para você também. "

"Tentando fazer a paz através de meu estômago é você", disse Patrick Holding

De volta a sua cabeça com um tilt, o vestígio de sotaque irlandês, obtendo

Mais forte.

"Claro, quero dizer, se esse índio inocente não alimentá-lo e, em seguida, você



Morrer de fome, você realmente deve obter-se de uma mulher você sabe ", disse
em Amjit

Seu melhor falso sotaque indiano.

"Bem, você pode me dizer sobre as maravilhas do casamento arranjado por sua

Comodidades para preparar chá e microwaved curry " riu Patrick.

"Mãe, você pode tomar mais de cinco minutos enquanto eu começo um chá.
Patrick "

Assim, enquanto a senhora velha correu atrás do contador Amjit Amjit levou
Patrick na

Costas, balançando no velho senhor Amjit, que foi secretária de empilhamento de
papel na parte de trás.

Amjit Coloque a chaleira sobre antes de começar a sua defesa, pelo menos era

Pelo menos, mais fácil do que praticar a auto-defesa.

"Então lá estava eu na loja que serve de interrogação quando marchou em
Liz, exatamente como

Você tinha visto a sua mente, você estava vestindo roupas, " Amjit poderia nunca

Resistir a um lado. Patrick puxou uma face, mas apenas para estar no lado seguro

Amjit alcançado para a cozedura eléctrica, afinal Patrick pode ser mas Irlandês

Ele não iria ser tão estúpido quanto para atacar um indiano com uma chaleira em
ebulição

Sua mão.

"Ela é muito bonita, " pensou Patrick.



"Exatamente, Mark ainda comentou sobre ela quando ela saiu da loja, "

Continuou Amjit como ele fez o chá e desligado o micro-ondas.

"Então você só tinha que dizer a ele, " Patrick suspirou antes de beber um copo de
chá.

"Aqui obter esta dentro de você, " disse o Amjit enquanto colocava um prato de
caril

Na frente de Patrick. Ele esperava para acalmar Patrick como ele explicou.

"Por isso, apenas deslizou para fora sobre você salvar uma garota do tempo, "
Amjit

Terminou como um brinquedo mecânico funcionar fora do vapor.

"Bem tão por muito tempo como você quer saber nada aconteceu, algo como

Só podia acontecer comigo, " Patrick suspirou como ele pegou no curry

Com o garfo.

"Então, ainda somos amigos, e eu posso manter meu shamrock planta? " perguntou

Amjit lambi seu kisscurl como ele fora de seus olhos.

"Contanto que você me dê um pouco mais de curry, " respondeu Patrick holding
out

Sua placa na melhor forma de Oliver.



"Estou surprized ainda é o padrão na placa, " riu-Amjit.

Fora da loja havia um grito Amjit, e Patrick trocadas

Olhares antes fora arrojado Amjit. Velho Senhor estava encostado sobre a sua
esposa

Cujo nariz estava sangrando. Seguiu-se uma troca rápida em Hindi antes

Amjit abaixou-se atrás do balcão, em segundos ele emergiu com dois hockey

Paus, ele jogou um a seu pai, que beijou sua esposa na bochecha

Antes que ele se dirigiu para a porta ajustando seu turbante como ele foi.

"Patrick, você pode cuidar da beleza? " gritou ele seguiu como Amjit

Seu pai.

Antes de Patrick poderia responder Amjit tinha desaparecido. Patrick olhou para a
senhora velha

Amjit que realmente não estava gravemente ferido, ela apenas sorriu balançando a
cabeça para

A porta, um olhar de orgulho para seu homem em seus olhos.

Fora sobre o pavimento antigo senhor Amjit limpou a garganta, em seguida,
cuspiu, antes

Gritando um juramento após o ladrão bêbado que tinha ferido sua esposa.

Então primeiro engate calça e acariciando seu turbante começou a correr

Depois que o ladrão, o hockey stick realizada aloft. Amjit seguido por trás



Ele sabia que era uma questão de honra, a garrafa de uísque não importa.

O ladrão tinha tomado o topo fora do uísque e estava desfrutando de um

Celebração bebida, um forte grito assustado ele embora e ele perdeu o topo

Da Garrafa. O topo rolou ao longo do passeio, em seguida, na sarjeta

Antes de desaparecer a drenagem. Tinha o conhecido o ladrão

Foi na loja para ele, então ele teria desejado que ele tinha caído o

Esvaziar-se a si mesmo. Um outro grito quebrou a paz da rua, o

Os comerciantes saíram para ver o que era. O ladrão correu para a estrada

Olhando por cima do ombro para ver quem ou o que foi depois dele. Um carro
travado

De repente, para evitar bater o ladrão, que caiu mas não danificar seu

Garrafa, bêbados pode cair o Monte Everest e ainda as suas bebidas permanecem

Unscaithed. Como o shoplifted inclinou-se sobre o capô do carro para chegar

Ele ereto novamente outro grito ecoou, uma rajada de ar, um blurr de

Cor atingiu seu rosto, num instante foi a garrafa de sua mão por

Amjit velho senhor's hockey stick.

"Essa é a maneira de fazê-lo, bater em sua cabeça! " gritou sorrindo Paulo

Bookie da rua, sorrindo. Paulo tinha uma violenta streak nele, talvez

Porque ele foi curto e fino, ou apenas porque ele gostava de boxe, se apenas

Porque ele sempre fez muito dinheiro de apostas de boxe falhou. sorrindo

Paulo lambeu seus lábios e seus dedos bigode mexicano como ele olhou para o

Espetáculo diante dele. Big Sid tinha saído de sua talhos loja para ver



Os acontecimentos se desenrolam. Como para Big Sid era o oposto de Paulo,
sorrindo

Sid foi hugh, aproximadamente seis pés três e dezoito pedras, tinha sempre uma
Sid

Rir e um sorriso pronto, boa carne britânica era a sua vida, que e

As crianças, para Sid ainda era uma criança no coração, mas graças a Deus não Sid

Não têm qualquer birras infantis, Sid não precisa provar o quão duro ele estava

, As pessoas poderiam ver que a cem metros, Sid não apenas gostava de rir

E act a fool para crianças.

"Eu aposto que ele não fique tão longe como a zebra crossings, " disse Sid
pensando

Em voz alta, como ele limpou seu sangue manchado as mãos em seu avental.

"Ele não diz por fibra, retrucou " Paulo, o seu instinto profissional próximos

À Tona. Sorrindo Paulo tinha mesmo tomadas apostas sobre quanto tempo levaria

Ele crescer seu bigode Mexicano, anos atrás, ele cresceu ele anos atrás apenas

Quando eles estavam indo fora de moda, Paulo pensava que o fazia parecer duro

Embora a maioria das pessoas ele parecia um doente e pálido de Astérix, o gaulês.

Sid Paul olhou com espanto, a mão de Paulo foi, portanto, Sid outstreched

Apertou-a, apertando a vida fora dele como ele fez isso, apenas para mostrar que

Realmente não aprovam tal uma aposta; normalmente Sid deu um aperto de mão
mole

Porque uma vez que, na sua juventude, ele realmente quebrou o dedo de uma
senhora, ele realmente

Não sabia sua própria força. O ladrão escalonado, de distância da antiga



O Amjit, o medo estava em seus olhos, o Senhor abriu o seu Amjit hockey stick
novamente,

Mas perdeu. Por agora todos na rua estava assistindo, especialmente o

Carros como eles tiveram que parar para deixar o duelo, se você poderia
descrever-lo

Como que, continuar no meio da estrada.

"Covarde, batedor de mulher, filho de uma prostituta, volta, " gritou velho senhor

Amjit em sua espessura sotaque, antes de voltar para sua língua nativa,

Jura som sempre mais temível quando você não entender a língua,

Mas o velho senhor Amjit não estava usando psicologia sobre o ladrão, apenas o
seu próprio

Língua materna poderia fazer justiça à sua ira e indignação, ele ainda

Pensei em Indian mesmo depois de todos os anos que ele passou na Inglaterra.

"O que está acontecendo aqui? " perguntou bet.Mulholland tendo vindo para fora
do

Estação de polícia para ver por que todo mundo estava silvo seus chifres, ele não

Como seu chá quebrar perturbado, especialmente quando ele quase bateu o

Jogo de xadrez de computador.

"Parece um ladrão recebendo sua justa recompensa!" gritou do Sid

Outro lado da rua.

"Que todos, ah antes que eu esqueça você pode cair mais de dois quilos de salsichas
para



A Delegacia de Polícia, eu vou morrer de fome depois de outra forma! " respondeu

Bet.Mulholland ficando entediado com a desordem.

Amjit balançou seu antigo senhor hockey stick novamente, desta vez no tornozelo
direito,

Houve um grito de dor em seguida um baque como o ladrão caiu como uma
fecharam

Árvore, tudo o que era necessário era alguém a gritar "Madeira".

"A madeira! " Gritou Sorrindo Paulo, ele gritou sempre presente quando alguém

Caiu não importa o que o desporto, em alguns aspectos, como era a casa de Paul
Walker de

Dad's army, sempre à procura de uma oportunidade de fazer desporto ou dinheiro.

"Parece que você me deve um grande por fibra", disse Sid segurando sua pata.

A contragosto sorrindo Paulo puxou um maço de seu por fibra de vidro, que deve
ter sido

Pelo menos quinhentos. O novo fivers são pequenos, mas grandes em um lado do
Sid

Olhou por fibra como o monopólio ainda mais dinheiro do que eles já fazem Sid.

Sorriu seu agradecimento. Por agora o ladrão estava ficando desparate, ele mesmo

Estendeu um tenner em restituição. Amjit Velho Senhor fez seus próprios
sentimentos senti

Com um terrível golpe para a mão do ladrão, há um grito de dor,

Como para o TENNER, flutuavam longe sorrindo para Paulo.



"Bem, pelo menos eu fazer algum dinheiro fora da situação, " ele disse como ele

Ovos mexidos para o dinheiro.

"Eu vou ter isso também, " disse um muito grande insistant Sid, segurando seu

Carne facão para enfatizar seu ponto de vista.

"Mas Amjit velho senhor não quer isso, " whinged Paulo sorrindo.

"Eu tenho certeza que eu poderia sempre colocar você através da máquina de
picar, " respondeu

Big Sid copiando um sorriso perverso de um filme de gangster da noite anterior

"Ok, " disse sorrindo Paulo "Eu vou voltar para o Bicheiros, a diversão é mais

Aqui, pelo que parece, " ele gemeu quando ele saiu.

"Sim, você pode contar seu dinheiro, " sais um franzindo a testa grande Sid.

Amjit decidiu parar ataque de seu pai, então ele segurou o hockey stick

Assim como outro golpe estava prestes a ser entregue. Com um sorriso a Sgt.

Nulholland pai e filho caminhou de volta para casa à sua esquerda mercearias.

A Sgt. Mulholland para pegar o ladrão da sarjeta ele acenou.

O tráfego no primeiro e, em seguida, ele deu a sua habitual palestra.

"Nós não gosta de ladrões por aqui, especialmente se o ataque



Os proprietários de lojas. Agora, se eu fosse você eu iria apenas furar a Lewis's na
cidade, eu

Significa que eles têm uma seleção muito lager de bens para roubar ".

"Mas ele me asaulted, quero pressione encargos, " disse um bêbado, mas

Ladrão indignado.

"Você quer ver o meu tabuleiro? " exigiu Sgt. Mulholland.

O ladrão pegou a dica e escalonadas, fora, não que ele sabia o que

"Ver meu chess board " significava. Na verdade bet.Mulholland jogado xadrez com
o

Os prisioneiros, que passou o tempo não é?

De volta a loja do Amjit Amjit velha senhora levantando seu marido torrado

Sua xícara de chá no ar. Patrick teve um cuppa comemorativo antes de sair.

"Oh, pela maneira, eu deixei você algo no till ", disse Patrick

Piscando para Amjit como ele deixou.

Amjit entrou e abriu a até, no interior era um rato de plástico, a alavanca para a

Mantenha as notas para baixo funcionaram como uma ratoeira, houve também
uma nota leia

"Amjit você rat". o riso de Amjit Patrick seguiu até a rua para o

Talhos.



"Posso ter um por favor, Sid, eu estou indo mãe hoje à noite. "

" Uma junta, Patrick, e há mais alguma coisa? "

"Não é tudo ", afirmou Patrick como ele pagou o Sid.

"Isso foi divertido um tempo atrás, assim como Tom e Jerry, " disse Mathew como
ele

Veio de trás de grandes carniceiros do Sid, um grande saco de carne de porco
scratchings

Na sua mão.

"Então, você encontrou o Scratchings, bom moço " explodiu Big Sid.

"Oh, você é ladrão ali Mateus, ele conseguiu o que merecia

,Ele não estar por aqui novamente, " observado Patrick.

"Sorrindo Paulo mesmo tinha uma aposta sobre o resultado, " disse Sid segurando
o

Ele venceu por fibra de vidro "e ele tentou agarrar o tenner velho senhor bateu de
Amjit

A mão de ladrões", Sid brandiu o tenner agora.

"Bem, eu duvido se o Amjits quer o dinheiro, era uma questão de honra,



Não é bom bater a esposa de um homem para o chão, " disse um indignado

Patrick.

"Eu pensei que também não, mas, como é o terceiro aniversário Jaswinder talvez
em breve

Você pode tomar este, ele pode ir em direção a um urso de peluche, " disse Sid
enquanto ele

Forçou a quinze libras em Patrick na mão.

"Como você sabia que era seu aniversário? " perguntou um surpreso Patrick.

"Olhe atrás de você, o que você vê, " Sid instruiu um sorriso crescendo em

Seus lábios.

Atrás Patrick do piso ao teto foram fotos de bebês e crianças,

Algumas fotos foram trinta anos. Tudo começou há muitos anos, quando

Sid temia que ele nunca ter filhos, então, ele teve a próxima melhor coisa, um

Album de fotos ou melhor uma foto na parede. Sid acabou têm uma filha

Mas mesmo assim as fotos ficaram, ele poderia realmente afirmar-se uma família

Butcher, uma foto iria permanecer até que o bebê tinha uma criança do seus
próprios.

"Oh, desculpe, eu não estava pensando por um segundo, " disse Patrick encolhendo
seu

Ombros.



"Bem, é a prova de que são irlandeses, mesmo se você nasceu aqui, " laughted Sid.

Patrick estava prestes a sair, a junta em sua mão, quando Davi o

Builder poped sua cabeça em torno da porta.

"Só o homem, você está sempre vagando, sem nada para fazer na

À tarde, " disse David em sua melhor voz do diretor.

"Hold your horses, eu não acordar cedo e entregar leite enquanto você ainda
estiver

Na cama, de modo nenhum esse lixo, " disse um pouco irritado Patrick.

"Ok, me desculpe, Mathew você pode ajudar também? Eu tenho que mover a
Senhora Davis.

Móveis para uma casa nova, " David explicou enquanto arrasta Patrick em

A rua.

"Ok, suponho que vai ser para o bem da minha alma ", brincou o Patrick.

Mathew seguida Patrick e Davi, ele mastigava a sua carne de porco scratchings
como

Ele caminhou ao longo depois deles, Mathew se movia como um elefante com um
lobsided

Este movimento, e o seu sorriso permanente foram resultado de um mau fórceps

Entrega no seu nascimento.ainda mastigando seu porco scratchings Mathew subiu



Na cabine do caminhão basculante de Davi. Mathew estava desfrutando de si
mesmo,

Senti como se estivesse em cima de um palco, tão grande era a cabine, carne de
porco

Scratchings e um passeio na cabine de um caminhão basculante,este foi um deleite
real

Tanto quanto ele estava preocupado.

"Eu não pode poupar muito tempo assim uma vez que nós nos movemos as coisas
que vai ter que

Descarregue-o, em seguida, eu tenho que ir, você vai ter que movê-lo para o novo

Casa ", disse David apontou com o polegar no Patrick e Mathew.

A Senhora Davis's house, um olhar de surpresa os cumprimentou, Senhora Davis
pensou

David magia de outra van, virando-se com seu caminhão basculante era um

Verdadeira surpresa, mas o que ela espera?

"Pedimos desculpa a todos os que tenho, tome-o ou deixe-o ", disse David olhando

Seu relógio.

"Bem, pelo menos varrer a coisa, eu tenho alguns de plástico

Em algum lugar, eu vou ir para dentro e encontrar, " disse um sour enfrentou a
Senhora Davis.

Ainda assim mastigando seu porco scratchings Mathew varrido para fora da parte
de trás do



Caminhão Basculante. Havia um tijolo de casa ímpar ou dois em torno do
chocalho

De volta, não por muito tempo,embora Mateus jogou-os para fora, apenas faltando

A cabeça de Davi. a senhora deputada Davis voltou com o plástico, Mathew então

Tinha a tarefa de colocá-lo para fora, ele precisava do housebrick ímpar ou dois
para segurar

Na posição, então ele teve que correm ao redor no pavimento encontrar o

Queridos ele inadvertantly jogados em Davi.

"Você ficar na parte de trás, Mathew, então você pode manouvre the stuff

Em sua posição como nós trazê-lo para fora, " disse David novamente olhando para
sua

Watch.

Mathew gostou da idéia, foi apenas como sendo o homem em cima do palco

O ônibus que carrega a bagagem, e o ouro, se só tinha uma arma seria

Ser como os westerns. Mathew teve outro porco, arranhando o sorriso

Em seu rosto ficando maior. Como o mobiliário saiu Mathew organizado que

Na volta, ele realmente estava gostando de si mesmo, apesar de Patrick tinha que

Mathew diz para ter cuidado, para Mateus era tão forte quanto um boi e como Sid

Tinha observado se tivesse cérebro ele é ser perigoso. Todos em todos os, embora
este

Tinha os makings de um dia para lembrar por Mathew. Davi fez perguntar onde
foi

Victor, o marido da senhora Davis, foi-lhe dito que estava no pub, ele

Os óculos coletados lá com o seu problema nas costas que foi tudo o que ele

Poderia transportar.



"Enquanto nós suor ele é o comerciante, agora há um homem inteligente ",
grunhiu

Patrick como ele levantou o fogão para a parte de trás do caminhão basculante.

Um ou dois pequenos itens tiveram de ser espremido para dentro da cabine em
si, tão cheio

Foi a volta do dumper. Mathew tinha que subir para o topo

A cabine, de pé no alto, ele se sentia como um scout de cavalaria, ele mesmo
sombreados

Os seus olhos e olhou em volta, ele estava desapontado por não ver nenhuma
Apaches, assim ele

Contentou-se com um outro porco riscar. Idade, Michael chegou em

Seu táxi para carro a Senhora Davis para sua nova casa, ele teve de esperar
enquanto ela

Levou mudas de rosas favorita dela antes de ela acenou sua casa velha

Adeus.

"Não sei como vamos todos cabem na cabine, um de nós deve

Ter ido no táxi, " pensou Davi.

Eles encontraram uma solução, Mathew realizou duas pás para fora da janela da
cabine.

Mathew novamente sentiu grande, para ele as pás foram winchesters, pode

Os apaches não estar no horizonte, mas ele estava pronto apenas no caso
de Mathew cuspiu.

Alguns scratchings para fora da janela, ele estava fingindo que estava mastigando

Tabaco. David e Patrick apenas sorriu, eles sabiam Mathew foi desligado em



Dream land, então por perturbar o pobre homem infeliz não foi Mathew.

Totalmente na terra dos sonhos porque cada vez David girado para a esquerda ele

Indicado também à esquerda, segurando as pás para fora em linha reta, em um
ponto

Ele quase decapitado um motor ciclista. Em um conjunto de semáforos Mathew

Gritou seu orgulho alôs para um amigo dele.

"Olá, estou ajudando a Senhora Davis mudar de casa, " Mathew tectos com vigas.

"Olá, Mathew " gritou a senhora deputada Green.

Overhead um avião passou, a senhora deputada Green segurou-a de volta e
apontou para ela

As crianças, seu estômago grávidas balançando como ela fez isso.

"Trazer um menino! " gritou o verde as crianças.

Mathew acenou adeus como o semáforo mudar de cor.

"O que é tudo isso trazer um menino? " perguntou um confuso Patrick.

"A senhora deputada Green disse a seus filhos que os aviões trazem bebês, "
respondeu uma

Mathew enquanto ele mastigava outro porco riscar.



"Oh, Eu entendo agora, a versão moderna da cegonha, disse Patrick "

Coçando a orelha. Ele sempre fazia isso quando ele estava indo para dizer algo

Fora da norma ou bem-humorado.

"Mas você sabe a verdade, " ele perguntou olhando para Davi.

"Sim, os bebês vêm da maternidade, " respondeu um saber

Mathew.

Patrick e David apenas sorriu. Uma vez que eles tem a senhora Davis. casa nova a

Caminhão Basculante foi rapidamente descarregadas,todos os conteúdos colocados
ao longo da

Pavimento,então com uma onda e um assovio David expulsou. Tanto quanto
Mateus

Estava em causa, este foi ainda mais divertida, a descarga era como o vagão

Comboio parar, em seguida, formando uma barricada. Michael tendo terminado
seu

Transbordo da Senhora Davis foi detalhado para velar sobre os móveis enquanto

Patrick e Mathew levou para casa pouco a pouco. Mathew queria

A tarefa de guardar os móveis, o trabalho de lone sentry recorreu a ele

Mas depois de alguns instantes, persuasão, ele concordou em ajudar a levar as
coisas com

Patrick. Como para Michael escolheu a melhor poltrona e sentou-se nele, ele pode

Além de ser confortável ao dever de guarda, ele foi ninguém é tolo.

"Cuidado com o que não existe, mas aqui, eu acho que vou fazer. " Foram



As ordens Senhora Davis jogou no par de extracção dos homens.

"Agora eu sei como Laurel e Hardy, murmurou " Patrick.

"Eles são grande deles dois, " respondeu um animado Mathew.

Mateus estava fora em outro vôo da imaginação agora, foi uma pena não foi

Uma grande escada para carregar coisas para cima e para baixo, mas ele ainda
estava desfrutando de

Ele mesmo. Algumas horas mais tarde toda a movimentação foi feito, para salvar
um

Poltrona que Michael estava dormindo até agora. Assim sempre tão
cautelosamente

Patrick e Mathew pegou e levou-o dentro, apenas o som de

Comodidades sendo derramado em uma xícara acordei Michael. Ele apenas olhou
em volta, e

Pediu "Um com dois açúcares, por favor ".

Após o chá Michael levou-os para o pub mais próximo, foi

Muito trabalho sedento, Patrick foi até o bar e ordenou, pintas para ele

E Michael e um copo de limonada com blackcurrent nele por Mathew.

"Você já viu a minha, o que eu tenho do Sid, ponderou " Patrick

Olhando ao redor do pub, como se teria sido lá.



"Eu vi ele na cabine do David, " respondeu Mateus como ele soprou bolhas no seu

Limonada.

"Oh, bem, eu suponho que a mãe não mente, considerando que eu tenho um novo
gold

Corrente, " disse Patrick beber seu copo e com a mão livre ele trouxe

A corrente de ouro.

"Isso é bom ", afirmou Mateus olhando para cima de sua limonada borbulhante.

"Bem, vou manter minha mãe doce, sua pena sobre a junta, porém, "?

Patrick como ele terminou seu copo e fui para outra rodada de bebidas.

Até a estrada em sua nova casa, a senhora deputada Davis tinha encontrado uma
joint, foi na

Gabinete de cabeceira, um lugar estranho para uma junta de carne para ser, mas

No entanto uma joint foi bem-vinda não importa sua origem. Seria a

Primeira Refeição em sua nova casa, assim definindo o gás para marcar seis no
forno

Ela se sentou em sua poltrona sorrindo contente. Como para a remoção dos
homens

Quando eles haviam terminado sua merecida bebidas Michael levou-os para casa,

Patrick sair com sua mãe.

"Olá mãe, desculpe, eu sou apenas Davi tarde ropped-me para ajudar a senhora
Davis mover



House, Mathew foi de grande ajuda, ele realmente gostava de si mesmo ".

"Você cheiro de bebida, você está se transformando em um bêbado, e onde está a
junta

, Não gosto tão bom se nós cozinhar rápido, que nós vamos ter que fazer

Vendo como você passou o dia todo no pub com outros bêbados, entoou "

A senhora deputada Murphy todos em uma respiração, sua voz caiu sobre Patrick,
assim como o

Mar caiu sobre as rochas de volta em sua casa de Kerry Head. Talvez fosse

Onde ela tinha aprendido a sua intervenção, ouvindo o mar, ou

Talvez ela aprenda a falar tão rápido porque você tinha que Kerry Head

Falar em as lacunas entre o bater das ondas nas rochas.

"Bem, eu tive um, " Patrick respondeu defensivamente.

A maré tinha ebbed por um segundo, mas agora ele caiu novamente em Patrick.

"Eu pareço um egyt, eu sou sua mãe não alguns jovens com seu filhote de cachorro
idiota

Pendurando para fora suas calças, mais como três pintas você teve, e onde.

A junta "?

" Eu parecem ter perdido para o momento, que com a movimentação e

Que parecia a desaparecer ", afirmou Patrick encolhendo os ombros.

"Deus te, você solta o seu idiota se não fosse amarrado em você, e



Hoje em dia, o preço da carne, Patrick espero eu sou poupado o suficiente para ver

Você cresceu. "

A maré ebbed assim Patrick decidiu fazer uma oferenda ao deus do mar

Apesar de Patrick realmente sabia que ele era apenas um outro rei Canuto antes do
afogamento

Palavras de sua mãe, mas ele tinha que tentar não?

"Eu tenho uma nova corrente para as suas medalhas, sua muito bom, eu comecei-o
em

Jimmy's, esta manhã, que foi antes de mim, com colarinho de Davi nos talhos

Para ajudar a senhora Davis com o seu movimento, " Patrick não estava
pedindo, mas

Ele sabia como os Cristãos sentiram antes de serem atirados aos leões, sua

As palavras de mães eram tão nítidas como qualquer dos dentes do leão.

Após o que pareceu uma idade, de Patrick, como ele procurou através de todos os
seus

Bolsos, ele finalmente encontrou e jogou a corrente de ouro para sua mãe, depois
que ele

Untangled teve a corrente de ouro a partir de um lenço sujo.

"Bem, pelo menos o seu bom saber usar um lenço hoje em dia, a sua

Melhor do que limpar o nariz na sua camisa, " suspirou a sua mãe como ela

Realizada a corrente de ouro até a luz.

A maré parecia estar girando, embora Patrcik deve ter conhecido eles

Continua a ser um final breaker, há sempre foi não estava lá?



"Teria sido bom se você teria me pegou uma cadeia decente, como

A senhora deputada tem Amjit velho, quero dizer, ouro, ouro indiano, não este
material brilhante

Coisas que os jovens têm em seus pulsos. sem carne barata e brilhante

Ouro, e a mulher que me trouxe ao mundo ".

"Eu vou e você, em seguida, algumas carnes, há uma loja na esquina se

Eu pressa ainda estará aberto, " disse o exasperado Patrick título

A porta.

"Não se preocupe, eu fiz sem carne antes, sem dificuldades, " disse

A senhora deputada Murphy como ela começou a thread todas as suas medalhas de
ouro para a cadeia.

"Eu vou estar de volta em um minuto, " respondeu Patrick em pé no open

Meia porta, esperando que sua mãe iria realmente dizer-lhe para não se preocupar.

"Bem, entrar ou sair, mas fechar a porta à minha saúde, não pereça,

Mim, ou você está depois do meu dinheiro do seguro ", afirmou a deputada
Murphy como ela colocou

A corrente ao redor do pescoço dela.

A porta batendo foi Patrick resposta.



"Meu Guarda-chuva, parece que a chuva, por que não você sempre usar um
chapéu? "

Foram os disjuntores final, apenas Patrick Rocha haviam se mudado, de modo que

Estava chovendo ele ficou seco, ele não agarra o guarda-chuva afterall.

A senhora deputada Murphy olhou para o Sagrado Coração pendurado na
parede, ela

Encolheu os ombros e suspirou antes de falar.

"Eu sei que eu sou duro com ele, só que ele precisa de um pai, e ele não é

Tinha um para estes últimos dezesseis anos, se ele encontrar uma garota legal e, em
seguida,

Eu ficaria feliz, eu estou feliz que ele se livrou de Tracy havia algo sobre ela

Que eu não gostava, e ela não gosta de crianças,"eu quero manter meu

Figura" que uma coisa a dizer. apenas desejo Patrick iria sossegar, EU

Estava realmente chocado quando eu ouvi sobre Liz, tudo foi um acidente, eu sei

Mas Deus sabe o que poderia ter acontecido. "

A senhora deputada Murphy sorriu, depois riu em voz alta, fantasia dizendo: "Só
Deus sabe"

E ela não estava falando com o próprio homem. a senhora deputada Murphy estava
preocupado com

Patrick, se apenas ele, ele era tão expostos, assim como Kerry

Cabeça, o mar da vida pode lavar- se apenas que ele tinha uma âncora.



O som de passos de Patrick rasgou a Senhora Deputada Murphy longe dela
mcom, assim

Colocando o dedo de seus lábios, quase dizendo ao Sagrado Coração para segurar

A sua língua ela esperou para o Patrick para abrir a porta.

"Aqui uma junta, eu tive que pegar o homem abrir a loja novamente, " disse

Patrick holding a junta como uma tocha olímpica, esperando sua luz

Gostaria de dissipar sua mãe parece escuro.

"Ele vai fazer, dar-lhe aqui, eu vou colocá-lo no forno, vamos comer em uma hora

Então, eu vou fazer-lhe um café, eu acho que tenho algum bolo em algum lugar
também"

Disse que sua mãe como seus grandes mãos agarrou os braços da cadeira e ela

Dolorosamente puxou-se para cima, sua artrite foi para ela novamente aquela
noite.

Patrick observou como ela fez seu caminho até a cozinha, sua mãe era

Encorpado e curto,suas veias poderiam facilmente ser visto mesmo que ela usava o

De meias mais escuras, ela estava desgastado, embora ela gostava de fingir

Havia um monte de vida deixou nela. Palavras e orações foram suas armas

E a sua alegria, ela tinha beeds espalhados por toda a parte, em caso de emergência

Alcance para seus beeds, eles eram a sua Colt 45s e usá-las com

Misericórdia total sempre que surge a necessidade. Uma vez houve um relatório de
notícia sobre



Starsky cuja família na vida real foi amaldiçoado com Aids, Patrick aconteceu

Para ficar com sua mãe, na época, sua mãe foi até um armário e

Trouxe o seu favorito beeds, aqueles que sua mãe havia lhe dado quando

Ela havia deixado Eire, então ela rezava as lágrimas caindo como a água de um

Primavera, ela havia orado por starsky's family como se fosse seu próprio Sim.

Sua mãe era uma maravilha, Patrick sabia. Patrick sorriu para a memória

,Porque na mesma gaveta ao lado do beeds favorito era um simples casaco

O gancho, pintados de cor-de-rosa quase como se tivesse cartilha sobre ele, esta foi

Dado também a sua mãe pela mãe. Patrick tinha quebrado uma vez quando

Ele tinha dez anos de idade, a senhora deputada Murphy tinha chorou e
chorou, antes de pegar

Patrick e batendo as próprias para trás com metade do cabide. Em seguida, ele
tinha

Para ir e comprar alguma colagem para que pudesse ser emendadas, o suporte era
quase uma

Relíquia.

"O que você está sorrindo, aqui está o seu café, e quando é que você vai

Faz de mim um grannie, se eu não soubesse melhor, eu diria que você estava um
de

Os companheiros queer, trinta e dois e ainda single, " os olhos de sua mãe.

Estavam cheios de maldade, mesmo que seu rosto estava em linha reta.

"Faria alguma diferença para você, se eu fosse um colega "queer", " disse

Patrick intrigado com a idéia de tudo isso.



"Nem um pouco, você poderia ser o Yorkshire Ripper e eu ainda te amo,

Você esquecer que nós, mulheres, espera você para nove meses antes de vir

E de rajada balling no mundo, então temos que amar você. "

"É bom saber que você sempre vai me amar, " disse Patrick como ele abaixou a

Bolo no café.

"Então, agora que você se livrou de Tracy, há alguém mais? " continuou

Sua mãe, inclinando a cabeça para trás sua boca escancarado.

"Bem, na verdade, você já é um grannie, você tem três netos,

Um West Indian, um índio, um inglês e e pela maneira que eu tenho dois

Quarto meninas irlandesa muito grávida, seus bebês são devidos em dez dias",

Patrick sipped tranquilamente seu café novamente.

Simultaneamente ambos riram, que tanto gostava de puxar cada outros

Pernas, embora ambos queriam Patrick fixados. Patrick sabia que sua mãe

Se sentia culpado por ter apenas um único filho, mas depois de três abortos
espontâneos

O que mais ela poderia ter feito? Patrick foi um lutador e a sorte de

Sobreviver nascer prematuro. Quando seu riso diminuiu Patrick e



A senhora deputada Murphy continuou com seu "social", Patrick e sua mãe
costumava

Sentar-se no exterior escadas da padaria olhando as estrelas enquanto Patrick

Disse a sua mãe todos os dias de eventos na escola, este passou para cinco

Anos a partir de quando Patrick foi oito a quando tinha treze anos era agora.

Quase a mesma, mas a inocência e o entusiasmo da pré-adolesence apenas

Não estava lá, embora a memória seria sempre especial.

"Vamos, me conte o que aconteceu hoje, " persuadiu a sua mãe.

"Bem, no Amjit é uma velha senhora ladrão bateu para baixo, de modo Amjit seu
marido

Perseguido até a estrada depois de ele e vencê-lo com um stick de hóquei. "

"Essa é a maneira de fazê-lo, é a velha senhora Amjit ok, eu vou dar-lhe um
Lourdes

Medal para dar a ela. "

"Eu tinha a mente a loja enquanto Amjit e seu pai ordenado o ladrão

Para fora, então eu fui para a Sid's "

"Onde você perdeu a carne, " interrompeu a sua mãe.

"Sim, onde eu perdi a carne, " Patrick não queria incomodar sua mãe

"E onde mais David roped-me para agir como a remoção do homem ".



"E onde você decidiu ter três pintas, em vez de vir para ver o seu

Pobre mãe, "

"Você pode sempre dizer quanto pode não é? "

"Eu não sei o seu pai, e a imagem dele ".

"Oh, você ouviu o sobrinho que Percy é a criação de um rival empresas
funerárias?"

"Rob é como um pouco de meleca, eu vi ele em funerais, ele não mostra

Respeito para com os mortos, nem a ocasião. "

"Percy é um pouco preocupado, e seu filho Andy está indo para computador

A programação também, então ele vai ser curto em serviço ".

"Qualquer mais notícias "?

"Winston vai procurar música clássica, eu me afinava seu walkman em rádio

Três para ele. "

"Oh, eu gosto de Winston, ele tem uma boa voz e personalidade, ele

Realmente deve estar na rádio nacional ".

"Você se tornou um freak do rádio não? " Riu, Patrick.

"Bem, seu sobre o tempo eu tinha algum tempo de lazer não é, na minha idade ".



O "social" continuou enquanto o cozido misto, Patrick teve que dar

Capítulo e versículo sobre todos os acontecimentos do dia. Quando sua mãe era

Satisfeito que ele não deixou nada ela lhe alimentou a rápida cozidos

Junta, whick novamente ela insistiu que não gosto tão bom, porque de

Patrick chegar tarde e assim por diante.

Depois de comer Patrick esquerda, sua mãe gritando depois dele

Lembrando-lhe a dobrar sua camisa em suas calças, ela não quer que o

Os vizinhos para que seu filho era um funileiro; ela também lhe disse para não vir

Novamente até que ele tinha uma garota em seu braço. Patrick caminhou até o
ponto de ônibus, até

À frente dele nas sombras ele podia ver dois homens, um homem deu algum
dinheiro

, O outro no retorno para o dinheiro deu um pequeno envelope. o homem que

Recebido o envelope entrou em um carro, que Rugiram, o poste

Antes não estava trabalhando, para que Patrick não poderia fazer para fora do
carro, mas o

O som do motor parecia familiar. Ele não estava prestando muita atenção, ele

Ainda estava sorrindo para as palavras de sua mãe, ela estava tentando casar com
ele

Desde que ele tinha vinte e cinco anos, agora ela tinha algum tipo de coceira de
sete anos

Em seu nome.

"Hoot Hoot, "

Patrick olhou para trás para ver David's dumper parar, então ele entrou no



A cabine.

"Você já viu uma joint? " Patrick perguntou.

"Oh, sua carne, eu colocar em um armário de cabeceira, para o mantimento
seguro. "

"Bem, a senhora deputada Davis provavelmente tinha encontrado e comido por
agora. "

Antes que pudesse falar mais, um carro zoom em direção a eles, David teve de

Ir para a calçada, para evitar uma colisão.

"O loon, eu estava indo mais rápido ele teria sido morto, nós estamos bem

Neste aspecto, é como um tanque ".

"Isso foi uma BMW, Jimmy joalheiros carro ".

"Tem de ser roubado, ou então Danny's tentando impressionar uma garota. "

"Por que estamos desacelerando? "

"Bem, eu estava pensando em ter um quartilho "



"Não para mim Eu quero ir para a cama, eu estou acima de 4,30 para entregar o
leite. "

"Ok, eu vou levar você para a rua, eu posso sempre ir para o profissional ".

David dirigiu com Patrick dando-lhe todas as novidades do dia.

"Você ouviu de Percy hearse foi reservado por Roger, Andy tinha acabado de

Gasolina, ele deixou uma nota. Apenas Roger não iria comprá-lo, disse que era um

Desculpa. Eu estou indo para corrigir Percy com um solitor, existe um no meu

Ronda de leite ".

"Isso é muito bom, mas toda esta notícia você está me dizendo, você

Perdeu o melhor bocado. " David diminuiu e travado como eles estavam perto do

O comerciante por agora.

"O que é isso? " perguntou um confuso Patrick.

"Oh, você e Liz, " David sorriu.

"Olha, foi um erro, eu estava bêbado, eu peguei uma garota que foi

Em pé na chuva, acabamos em meu lugar, eu quero dizer que eu só tinha

Logo quebrado com Tracy após três anos e nada

Aconteceu! " ele tinha sido um longo dia, Patrick estava realmente irritado.

"Ok, mantenha sua camisa sobre, eu não sou seu sacerdote ".



"Que foi espalhar tudo isso então, é Amjit o rato! "

"Não, era a marca que me disse, " disse David defensivamente.

"Mark, mas é claro. "

Patrick saiu da cabine e bateu a porta, duro, muito duro

Dentro da cabine, Davi estava rindo, ela só poderia acontecer com alguém como

Patrick Patrick cruzou a estrada a maldição e a marca Amjit sob sua respiração

Pelo menos sua mãe não sabia, que era algum conforto, ele estava feliz a

Dia terminou mas ele sentiu foi de amanhã vai ser um daqueles dias, ele

Apenas sabia que.....
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Capítulo 3... Mistério

Patrick rolou para fora da cama, LAMBI o interruptor no seu rádio e

Já estava no chuveiro quando o alarme soou o alarme tinha sido.

Dado a ele por sua mãe quando ele tinha deixado a escola, muito contra a sua

Desejos, para tornar-se o assalariado apenas depois que seu pai havia morrido.

Repita estava soando o alarme como ele saiu do chuveiro. Patrick foi

Secando-se em tempo para a música exagerado, puxa a toalha

O seu corpo musculado, após anos de trabalho manual era muito aplicar, embora
ele

Não ter um sempre tão ligeiro recipientes para bandulhos graças à sua mãe sobre
ele na alimentação

Cada oportunidade. Ele não tem um outro "defeito físico" como sua mãe

Chamou-a, uma tatuagem que dizia "Lynn", um antigo e esquecido por muito
tempo

Namorada, Patrick escondeu esta tatuagem sempre vestindo camisas, nunca t

Mesmo em camisas o mais quente dos verões.



Após suas duas torradas e grande caneca de café que era hora de ir

Para trabalhar. A televisão acima da padaria tinha duas entradas, uma um fora

Escadas ao longo da lateral do edifício, a outra, uma escada interna que

Levou para a padaria abaixo, foi a um interno que Patrick sempre

Usado na parte da manhã. Ele teria uma palavra com os irmãos franceses sobre

O baking noites antes de verde em seu VW, os irmãos franceses

Trabalhou para seu pai, para Patrick apenas a deixou continuar, porque chateado

Um sistema que funcionou?

Patrick gostava de seu trabalho, aumento precoce tiveram seus benefícios, tais

Como sendo capaz de ver todas as manhãs. dawn Dawn foi Patrick's favorite girl

Se ele tivesse um carácter mais artístico e, em seguida, "Amanhecer" seria a
tatuagem em seu

Braço. Os vermelhos, roxos, amarelos e verdes sendo espalhados por

O nascer do sol, as nuvens fazendo padrões tomando fôlego sobre a lona

Do céu. Como um espelho acima do mar, para alguns dos padrões

Parece um mar de areia de praia lavada, ainda molhado com a ocasional

Na Pegada, e tudo isso no céu! , então o sol nascente

Vindo a perseguir a última das trevas de distância, o mar de luz solar

Quebrando mais e mais rápido, seus dedos alcançando em e ao redor da dark

De noite, os dedos de luz cutucando buracos no escuro. contornos escuros

De edifícios aparecem, salvos de sol dançando sobre os telhados, piercing

As lacunas entre os prédios, a manhã voo das gaivotas em sua própria

Início da manhã raid. o vermelho e o amarelo o ouro do rising



A Sun Defying Gravity como sobe como um balão de ar quente de shimmering no

Sky Manhã, criando diariamente um parto natural.

O tapa de luz trouxe vida ao bebê chamado dia como

Patrick chegou ao leite, ele olhou para o céu e sorriu, ele

Realmente fez amor madrugada, ele mesmo quis ele era um poeta, assim ele
poderia cantar

Os louvores de madrugada, embora ele nunca tinha admitido isso para ninguém,
nem mesmo

Tracy, ele estava apenas feliz que ele foi um riser, um pastor, uma parteira em

O romper do dia. de modo gratuito o seu VW Patrick foi para a sua flutuação,

Desconectado do carregador da bateria e carregado de seu leite pronto para sua

Round. Foi 5,20 por agora, ele tinha sido acordado para pouco menos de uma
hora, quatro

Horas depois de entregar o resto do dia era dele. Patrick gostava

A liberdade o trabalho deu a ele, ele era o seu próprio patrão, ele tinha tempo na

À tarde para o negócio de padaria também. Ele gostava do ar fresco, a

A brisa suave, sendo para fora e aproximadamente, reunião e saudação pessoas. Ele

Tinha deixado a escola quando seu pai tinha morrido porque ele achava que ele
deveria ser o

Mestre e salário da casa. Mas ele não ir para a padaria

Negócio, ele alegou que era como estar em um navio de stoker, de modo a

Era provar que ele cresceu, tornou-se pastor, por acaso o seu olho tinha

Pego um anúncio para milkmen, então ele se tornou um.



Patrick deixou o leite e feitos para conserva, que foi o St.

Primeira rua à sua volta, esta era uma rua de Bedsits, lotes de um quartilho

Ordens, Patrick era como um soldado de infantaria esquivando sniper fogo como
ele correu

Para trás e para a frente, ao longo da rua, ocasionalmente ele esquecer um item

Então ele iria funcionar para trás para arrebatar-float antes de saltar para a frente

Novamente em direção à porta de destino depois de St dirigiu ao

Canto, onde se encontrou com Dover Rd, aqui ele esperou por um tempo até que
uma luz

Apareceu em uma janela no andar de cima, seguida por uma cortina e o

Sendo puxado de janela aberta. Ele era velho Helen, assim Patrick arrebatou uma
caixa

De suco de laranja e, em seguida, jogou-o suavemente para ela ; Helen pegou como
um

Wicket detentor, por sua vez, ela jogou o dinheiro para baixo para Patrick, mesmo
depois de

Dez anos ele sempre deixou cair. Este invulgar começou quando ela entrega

O marido estava vivo, ela tinha discutido com ele e ido em greve de fome, em

O quarto, depois de dois dias ela já estava com fome, então ela tinha assobiado a

Patrick, por isso a sua entrega de emergência tinha começado, e Patrick ganhou
uma

Regular no seu todo. Agora Patrick's rosto amigável era uma fonte de conforto

Para Helen.

Foi o povo que era a alegria do trabalho para o Patrick,



Vendo as coisas e as pessoas, em vez de remexer os fornos da padaria foi

Patrick's delight. Agora, depois de todos esses anos, ele poderia fazer o trabalho em
seu

O sono, que foi útil como em ocasiões ele estaria fora tarde na noite anterior

Em busca de uma menina. Fora tarde tentando se tornar um "homem" que foi

Suposto dizer. Como todos os outros homens em seus teens atrasados Patrick
queria "crescer

Up", quando, na verdade, aconteceu que ele desejava que não tivesse
incomodado, era

Como um anticlimax. Ele conheceu uma menina cheiro doce todos os feitos e
ansioso,

Ansioso para "crescer", ambos eram ignorantes sobre a verdadeira
maturidade, tanto

Pensei que era um estado do corpo, que tinha a mente e sentimentos tem que

Fazer com ele? Quantidade e gozando sobre ela o rei para essa faixa etária.

Patrick tinha acordou sentindo-se cheia de si mesmo, até mesmo smugg, tinha

Foi muito divertido, a menina ao lado dele se aconchegou a ele e foram

Prestes a ter segundos quando havia um ruído. Era seus pais, eles

Tinha voltado de férias, os pais estavam indo para dar-lhes

Tanto azia. Patrick teve que fazer uma saída precipitada, a menina disse que ela
estava

Uma colegial, o pânico foi escrito sobre o rosto de Patrick, acrescentou sexta

Forma a faculdade, mas na noite anterior ela havia dito que ela tinha vinte e em
todos os

A pintura de guerra dela ela era assim. Patrick esquerda através da janela e, em
seguida, ovos mexidos



Sobre o telhado da garagem roupas dele segurava em suas mãos, ele teve que
começar

Vestido com um telefone portátil, que pode ser bom para o Super-homem, mas
para

Patrick ele não sentia mais um "homem". Ele só se sentiu um idiota. Ele se apressar

Casa e duche, como ele fez isso o rádio desempenhou o Boxer, a linha de

A música disse: "Eu me senti tão sozinha eu levei algum conforto lá", Patrick

Desligado o rádio. Ele realmente odiava essa música, ele o fez pensar

Sobre o que ele tinha feito, ele não se sentia mais crescido, ele apenas sentiu

Usado, e que tinha usado ele? . Somente a si mesmo, sua mãe nunca tinha

Explicou o que ela quis dizer sobre como encontrar o direito" girl", mas pelo
menos

Patrick tinha uma idéia do que a garota estava errado, ele sempre aprendeu com
seu

Erros, pelo menos era o que dizia a seu favor.

Para Patrick poderia fazer o trabalho em seu sono, que foi útil se

Ele tinha sido a noite antes, pelo menos no seu leite rodada ele foi seguro

Do tipo "errado" da menina, como a de sua adolescência. Ou era ele?

Nancy foi a conversa do leite, alguns tinham mesmo se vangloriou sobre

O "viris" as coisas que tinham acontecido. Quando Patrick assumiu a rodada ele

Descobriu em primeira mão. Nancy Nancy estaria atrás de um nu

Porta frontal de vidro fosco, assim como as garrafas de leite na clinked

Porta ela iria abrir lentamente a porta e pegar o seu leite.

Patrick tinha visto isto acontecer ele ficou chocado, para dizer o mínimo, Nancy



Sendo tão bela figura de uma mulher, embora Patrick fez pensar que, se sua

A mãe tinha visto ela teria Nancy Nancy disse que precisaria de um só

Sala de ordenha para si mesma, para não mencionar o tamanho de sua produção de
leite.

Para Patrick ficaram fora das tentações, ele era como um tornado piloto,

Patrick só baixou a bancos de leite antes de distância e desliga-se em um rápido

Taxa de nós.

Uma manhã, Patrick foi no piloto automático, ele conheceu uma garota legal

Na noite anterior, apenas como sempre Patrick foi honesto quando solicitado o seu
parecer.

Era tudo culpa de sua mãe realmente ela sempre disse: "Diga a verdade

E a vergonha, o Diabo", por isso, Patrick fez. a menina agradável nesta ocasião
tinha

Perguntei o que ele pensava sobre seu vestido, então disse a ela que a fez olhar um

Pouco frumpy e embora seu make-up foi bom, muito bom mesmo, ele realmente

Não prefere a aparência natural. a menina em vez de começar o elogio

Ela era a pesca acabou com a verdade, como para o Patrick obteve o

Enfrentar um tapa. Então ele passou o resto da noite bebendo,Consolava

Apenas pelo fato de que, pelo menos, ele não tem uma bebida derramada sobre
ele,

O que tinha acontecido em ocasiões. Por que as meninas não poderia ser em linha
reta para a frente

E honesto, ele e sua mãe foram o único povo honesto sobre isso?

Outras ocasiões Patrick acabaria sendo o ombro para chorar, ele

Encontrar alguém legal, ele acabar consoladora se eles tinham apenas split

De seu namorado, em uma ou duas ocasiões ele obteria um beijinho na



Bochecha antes de a menina despachou para o seu telefone, deixando o menino
Patrick

Murmurando "Eu estaria melhor fora como um sacerdote ou orientação
matrimonial" e, em seguida, ele tinha

Vá até ao bar para afogar suas mágoas. Ele não tem duração de um ou dois

Namoradas, geralmente enfermeiras ou meninas acima do norte cuja rudeza

Acompanhado de sua honestidade, honestidade ao ponto de rudeza. Então,
eventualmente,

Foi a loja meninas de perto de sua padaria que ele caiu para, até que finalmente ele

Foi Tracy que pôr acima com ele. até que eles split que é.

Foi anos depois de outra noite de se afogar suas mágoas que

Ele estava a ordenha, no piloto automático. Ele chegou a porta do Nancy

Deixou o leite, e estava olhando ao redor para algum lugar para tomar um
vazamento, ele

Tinha bebido muito na noite anterior, quando a porta se abriu.

"Posso usar seu banheiro, por favor " Patrick resmungou enquanto ele pulava de
um

A outra perna.

"Ajudar-se a si mesmo, " Nancy sorriu como se ela fosse um pedaço de queijo em
uma armadilha

E Patrick foi o rato.

Patrick goradas no andar de cima, tropeçando como ele foi, os nus Nancy fechou a



Porta da frente, a armadilha tinha sido sprung, e meu o que um grande rato tinha

Capturado.

"Eu vou fazer-lhe um café, " Nancy gritou subindo as escadas, antes que ela

Ambled para ela cozinha, ela começou a cantar.

Patrick desceu as escadas e se dirigiu para a cozinha, ele foi atraído

Pelo cheiro de café e a sirene cantando. Como os antigos marinheiros

Ele estava indo para as pedras, rochas, muito macio e apenas dois deles, no
entanto,

Rochas, nada menos, e eles iriam afundar ele. Se ele tinha apenas uma âncora

Então ele tinha tempo esta tempestade de luxúria em potencial, se ele tivesse uma
âncora, em seguida,

Ele não estaria nessa situação em primeiro lugar.Patrick suspirou, tanto

Da franquia de ter uma bexiga vazia e o sabor de um bom café.

"Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? " tentados Nancy do outro

Lado do bar de pequeno-almoço.

"Eu não me importaria de dois algumas torradas com geléia, " slurped como o
Patrick

Café quente lentamente ele reviveu.

"Você é um provocador, " respondeu Nancy como ela lambi seu nariz com ela

Dedo antes de colocar o pão na torradeira.



Como para o Patrick ele fechou os olhos e bocejei, ele estava em casa com o seu

Café da manhã, em poucos minutos ele entrar em seu VW e unidade para

As vacas.A mão dele alimentação torradas Patrick acordou de seus devaneios,

A mão foi acoplado a um braço nu, que foi anexado a uma

Ombro, o qual foi acoplado a um levavam tudo. Patrick tinha os olhos

Fui de torradas, a mão, o braço, o ombro, a tudo e, em seguida, para

Braço novamente e, em seguida, o alarme. Patrick Baixou a xícara e correu para a
porta,

Não era um sonho, era realidade, o rato sabia que ele estava na armadilha,

E não importa como bom o queijo, este rato queria, e rápido.

"Você não quer mais? " Riu Nancy a um recuo do Patrick.

Patrick em sua pressa e medo disparou no hall, em segundos Nancy

Foi inclinando-se sobre ele, ela riu dele, era melhor do que um tapa

Cara ou uma bebida derramada sobre ele, mas a direita então naquele momento
Patrick

Teria preferido a bebida derramada sobre ele. Patrick sabia como o mouse

Senti como o gato jogado com ele, impotente, à espera de ser morto, para

A vida como você sabe que ao fim. Isso foi como uma senhora de pé sobre seu nu

Spreadeagled corpo feito ele se sentir. Em seguida, ainda rindo, ela pisou em cima
dele

Para abrir a porta, para um segundo Patrick se encolheu.



"Vá em frente garoto, volte para a sua flutuação, " Nancy riu enquanto ela
segurava

A porta aberta para ele.

Patrick embaralhadas e estava a meio caminho do jardim para a segurança quando
um

Rajada de vento soprou, houve um estrondo. Patrick olhou para trás para ver um
nu

Nancy encalhado na porta.

"Ajuda-me Senhor Pastor, eu estou bloqueado, " ela murmurou.

Patrick congelou, o que ele estava a fazer, ele deve saltar sobre sua flutuação e
obter

Fora de lá rápido? Outra coisa que sua mãe havia lhe ensinado era para ser um

Cavalheiro, de modo a olhar para o céu, dizendo: "Por que meu Deus, por que eu?"
ele

Virou-se para ajudar uma donzela em apuros, Patrick foi um tolo para

Ele mesmo.

"Você tem uma chave? " ele exigiu.

"Sonda-me ", brincou Nancy.

Patrick foi tão panicy que ele fez, abrindo as palmas das suas mãos para olhar

Para uma chave, quando o motivo do pânico só deixa você, ninguém acredita



Eles se comportam como uma galinha sem cabeça, mas eles sempre fazem, bem
assim

Patrick. Como para Nancy ela apenas pensava que era muito divertido, ela ainda

Adoptou a posição de busca contra a parede, braços e pernas de volta.

Enquanto isto estava acontecendo um levantar cedo ao longo da estrada de Nancy
teve

Abriu os cortinados e viu o que estava acontecendo. Foi certamente um

A revelação, como uma cena de Benny Hill. O homem observava boquiaberto,

Uma mulher nua e um vestido leiteiro busca um do outro, havia mais

Para vir também.

"E se eu dar-lhe uma perna para cima, a casa de banho janela estiver aberta, " disse
um

Patrick desparate

Assim lentamente Nancy subiu o corpo de Patrick e chegou para o banheiro.

Windowsill ;sobre a estrada, o homem foi leering por agora, sua esposa se juntou a
ele

E deu-lhe uma escavação nas costelas antes de ir para a polícia, seu anel

Marido realizado em ver, apenas para que ele pudesse dar um relatório preciso de

A polícia, ele estava na vigilância da vizinhança depois de tudo.

"Eu quase posso chegar, se você só foram mais altos, então eu seria capaz de fazer,

Apenas mais uma polegada, apenas mais uma polegada, não é isso, " tocou Nancy.



Ela estava de pé sobre os ombros de tiptoes sobre Patrick e ele por sua vez estava
em

Tiptoes, teria feito um bom número de circo. Embora um nu

Woman on tiptoes sobre os ombros de um pastor que estava em tiptoes também,

Nunca será permitido no natal em Billy Smarts circo. Ao longo da estrada o
homem

Do neighborhood watch estava olhando para eventos com glee, um casaco

Cabide na boca não teria produzido um grande sorriso lascivo.

Os olhos eram como os foguetes esticar para fora, se eles não foram anexados

A sua cabeça eles estariam em órbita ao redor do corpo de Nancy.

"É isso, é isso, sim, sim, agora anunciado " jump, Nancy.

Para Patrick saltou, Nancy tinha ambas as mãos sobre o peitoril da janela, logo ela

Estar dentro da casa e Patrick's problemas seriam todos mais, mas ele tinha.

Contado a Nancy's goose pimples cedo demais, ela balançou como um
pêndulo, como

O fleshier partes de seu corpo. o homem sobre a estrada poderia conter

Ele deixou ele desmaiou, assim como sua esposa estava retornando para lhe dar

Outro dig nas costelas. Ela olhou para o corpo caído do seu marido e, em seguida,

Olhou para a situação. Nancy tinha caído sobre Patrick e foi

Empurrando para trás em seu rosto, ela conseguiu arranhar a si mesma.

Isso era demais para a mulher, e ela, por sua vez, desmaiou, desembarque em seu

Prostrar marido. O som de queda de corpos do casal allerted

Crianças que tocou para uma ambulância, agora tanto a Polícia e ambulância
foram



No caminho, se realmente a Brigada tinha sido degrau primeiro e, em seguida,
Todos

Ter sido resolvido mais cedo.

"Olha, um zero, um zero e quebrei meu melhor prego, " gritou

Nancy, que foi literalmente falando fora de seu bom riscado por trás.

Patrick teria riu se viu esta em franca câmera, mas ele não estava

Ele queria estar doente e ele foi desparate de ir ao banheiro novamente.

Pulou sobre como uma galinha na frente de Nancy's house, um galinheiro, ou

Mais importante, uma casa, apenas como ele estava indo começ o?

Som de sinos de alarme, a aproximação da polícia e ambulância assustado

Patrick. Ele queria fazer uma fuga rápida, em seu leite flutuação. Mas ele

Teve uma idéia, ele correu para a bóia e inverteu-a sobre o jardim até que

Foi embaixo da janela de casa.

"Nancy, rápida só subir no telhado e, em seguida, você será capaz de entrar em

A janela, " ele histed aliviada com urgência.

"Você está brincando, claro, depois que você fez ao meu bum, sair, "

Zombou de Nancy.

Patrick cerrou os punhos e segurando-as ao seu lado, ele começou a pegar



Em torno do jardim novo, tal era o seu pânico, ele se assemelhava a um irlandês
manic

Bailarina que estava tentando escapar de invisíveis correntes. A polícia e

Ambulância chegou, esta Patrick galvanizado em ação, se contorcendo seu

Rosto como uma gárgula em uma catedral de Nancy ele zombou. Em seguida,
como um

Gato assustado ele embaralhados em sua flutuação, escorregando no início da
manhã

Orvalho que tinha recolhido no telhado. ficando de pé novamente, com raiva

Que as calças estavam agora pano Patrick correu para entrar no open

Casa de Banho janela antes ele estava manchado.

"Splash ".

"Merda, merda, merda. "

Patrick em sua pressa tinha desembarcado em Nancy's água de banho, não tinha

Esvaziado sua banheira como ela queria pegar seu pastor que não agora de manhã.

Só tinha ela pegou seu pastor, ela também tinha lhe dado um banho frio,

Talvez tivesse sido melhor se fosse o leite de jumentos, mas Nancy

Houve Cleópatra e Patrick foi certamente Wriggling Mark Anthony.

Como um peixe desembarcado Patrick slithered descendo as escadas, tateando a
captura

Na porta antes de soltar um riso em Nancy.



"Isso foi realmente divertido, devemos fazê-lo com mais freqüência, você quer
alguma coisa

Quente? " murmurei Nancy.

"Bang ".

A porta batendo foi Patrick's responder como ele pulou em sua flutuação e fez

Sua fuga, mas ele era mais como uma lesma se retirar deixando um rastro

De água atrás dele. Ele só esperava que ele não tivesse sido descoberto um jovem.

Um sargento da polícia ainda não aconteceu ter sido chamado para fora, seu nome

Mulholland, foi o que Patrick Mulholland tinha ido para a escola com, agora

Ele era muito observador, então é claro que ele tinha visto tudo e todos de Nancy.

Foi muito bom, uma vez Mulholland tinha ordenado as coisas ele foi sobre o

Estrada para falar com ela. Seria bom para obter uma xícara de chá quente antes de
ele

Voltei para a estação, além de ele também ter algo para provocar

Patrick com também, e isso não podia ser mau poderia? E quem disse que um

A polícia não é uma feliz?

Patrick terminou sua ronda, deixando em suas trilhas como Caracol

Serviço, ele sentiu-se como um homem salvo do mar, a apenas desejou que ele
tinha

Afogado, ou pelo menos não tinha se levantou naquela manhã. Quando ele
terminou, ele

Coloque o pé no chão e correu de volta para o leite, isto é, se 30mph



Poderia ser classificado como racing. No centro de tratamento de leite a outros
homens estavam de volta de

Suas rodadas também, eles deram uma olhada em Patrick e ao homem disse
"Nancy",

Os vendavais do riso foram mais fortes do que qualquer tempestade Patrick já
havia sido

Durante a sua curta vida. De cabeça para baixo, evitando o seu olhar Patrick
chefiada

Por seu VW, ele parou, claro.

"Talvez o motor afogado! " riu o rapazes.

Adeus acenando com dois dedos Patrick foi para casa, ele precisava de um banho
quente

E uma muda de roupa. Depois da imersão no banho para a metade um da hora

Patrick's espíritos haviam retornado, apenas houve uma indignidade final.

Foi ouvindo o rádio, o novo número um foi jogado, foi

Benny Hill's "Ernie o leiteiro", Patrick jurou no rádio como ele virou

Ele, que era um outro recorde que ele odiava.

Tanto para o Patrick é passado, não que ele era um Casanova do

Produtos lácteos, não por qualquer discriminação sexual, a sua bóia nunca poderia
ser chamado de seu

Fiel corcel,seus meios de evacuação, não, as coisas apenas aconteceram para
Patrick.

Uma hora ou assim em sua volta e Patrick atenderiam Ken o carteiro, eles



Que ambos têm um respiro. Ken traria sua garrafa térmica de chá do

A parte inferior do seu postbag e, em seguida, com Patrick fornecendo o leite que

Compartilhar um cuppa, esta xícara de chá um dia era tudo o que Patrick jamais

Bebida,ele não era como um "bom irlandês", porque ele não beber chá.

"Como estão as coisas, esta manhã, Ken?"

"Não muito ruim hoje, eu não tenho o correio de sucata para entregar para o saco
não é

Pesado. Às vezes penso que os Correios acha que eles têm Rambo

Entregar todos os resíduos de papel, para não mencionar todas as árvores que
devem

Foram mortos, e para que, lixo eletrônico, " arqueando as sobrancelhas em

Desespero Ken sipped seu chá.

"Você está certo, você mente alguém deve lê-lo ou então eles não iria

Continuar a enviar o material; pessoalmente, torça-a e use-a para luz

O incêndio com gás ".

"Bem, eu estou contente as crianças voltaram à escola depois do meio termo, EU

Pensei que eu poderia estrangulá-los. "

"Por que? "

"Postman Pat Sangrento, é por isso, que o programa tem muito para responder



Para. Todo mundo acha que eles são um comediante nos chamando de
"CARTEIROS Carteiro

Pat", bem, apenas pisses me off! "

"Mas eles são apenas crianças afinal, apenas certifique-se de Big Sid não ouvir você

Ele adora Postman Pat, depois de todos os seus netos não, então ele não ".

"As crianças não são tão ruins, os adolescentes, os sangradores, pensam

Que eles são tão engraçados, como se eles são sempre os primeiros a dizer que, se

Você ouviu "Postman Pat nós amamos você" uma centena de vezes por dia para
uma semana inteira

De meio termo então você ficaria chateado também! "

"Eu suponho que você está certo, então, bem, obrigado pelo chá, ver você. "

Com uma onda de Ken Patrick foi desligado, em seu espelho retrovisor ele podia
ver

Ken murmurando graves ameaças para Postman Pat. Ken só queria ele poderia

Pessoalmente entregar uma encomenda bomba para Postman Pat, agora que iria
fazer a sua

Dia. Patrick sorriu enquanto dirigia carro de Ken, um dia teria de comer o seu

Palavras, ele simplesmente sabia.

No Kings Lugar Patrick lembrou que ele tinha que conseguir um advogado

Para Percy, então ele degrau o sino em no.58.

"Olá, seu não sexta-feira, pode não quer seu dinheiro? "



"Não é sobre o leite, eu preciso de um advogado, ou melhor, um amigo não ".

"Eu não faço o trabalho de assistência jurídica", respondeu Miss Sansão como ela
colocou brincos

E olhou para seu relógio.

"O seu trabalho não ajuda legal, meu amigo pode pagar, ele é uma bem
estabelecida

Homem de negócios, com seu próprio negócio há mais de cem anos, " respondeu

Patrick indignado.

"Ele deve ser muito velho, em seguida, " respondeu Miss Sansão já um pouco
entediado.

Depois de alguns segundos, Patrick percebeu que ela estava brincando.

"Não, mas de qualquer maneira, ele tinha um bilhete de estacionamento, ele
deixou uma nota dizendo que ele tinha

Ficou sem gasolina e que ele estaria de volta com uma lata de gasolina. Mas ele tem
embaladeira

Um bilhete. "

"Ele provavelmente vai perder,aqui está meu cartão anel de buscá-lo, para mim, "
ela seu encosto

Cartão na mão do Patrick e fechou a porta da frente e, em seguida, dirigiu-se para
ela

Garagem.



"E o que é um "negócio" é seu amigo? "

"Ele é o undertaker no Alto Santo, Percy Frost, eles são muito

Respeitada empresa. "

"Com um nome como esse, ele vai pegar sua morte de frio, " respondeu Miss

Ela secamente Sansão como ela entrou em seu carro e dirigiu.

"Ela deveria ser chamado de "gelo" da maneira que ela o exercício da ", observado

Patrick como ele pegou seu esvazia e pulou em sua flutuação.

Patrick tinha apenas algumas mais entregas a fazer quando ele reconheceu

Deixe Sansão do carro, ele tinha quebrado para baixo. Ele pensou que servido seu
direito

Por ser tão fora de mão para ele. Ela teve o capô aberto e foi a maldição

Sua sorte como Patrick parou sua bóia ao lado. Pode haver um riso

Para ser tido em seu detrimento, para colocar o seu melhor "útil" face Patrick

Gritou de sua cabine.

"Você não ficou sem gasolina, não é? "

"Não, mas você estiver funcionando baixo em leite, tem a certeza de que a coisa de
seu

Irá se mover sem o ouro no topo de volta? " foi a resposta gelada Miss Samson



"Você é um saber não é? O que é, então? ", disse Patrick ainda provocando

"A correia da ventoinha é busto. Por que isso sempre acontece quando você está
em uma pressa"

"É a Lei de Murphy não é, além disso, você pode sempre usar seus collants para

Substitua a correia do ventilador, foi em um comercial na televisão os outros

A noite"

"Sim, vou apenas o levante minha saia, flash minhas calcinhas, toma o meu

As meias fora. Por que não você tocar alguns doorbells e nós vamos ter um

Audiência, retrucou " Deixe Sansão, seu temperamento a subir.

"O A.A. pode ser aqui em poucos minutos, por que não chamá-los, você pode

Relaxe ao som do sistema estéreo do carro enquanto você espera ", afirmou Patrick

Defensivamente.

"Eu estou com pressa, eu tenho uma agenda muito ocupada. "

"Eu poderia sempre dar-lhe um elevador, " disse um deadpan Patrick.

Ele foi surpreendido quando deixe de Sansão pegou sua maleta de seu carro, em
seguida,

Pulou no flutuador ao lado dele.



"Alta Ho Silver" ela gritou, apontando para a frente, como John Wayne, em uma

Western.

Para desligar-se, pois, a toda a velocidade à frente, um pastor atuando como
motorista

Para um advogado. Depois de um tempo os dois começaram a rir, a estranheza de

A situação naufrágio em que seus temperamentos.

"Você sabe, naturalmente, que o meu nome é " Murphy.

"Eu deveria ter adivinhado. me desculpe estou um pouco brusco, seu justo que eu

Trabalhado tão duro ultimamente, eu estou indo para ser um parceiro na lei

Eu estou na empresa, só que eles são realmente me fazer trabalhar para ele, " ela
suspirou.

"Ok, eu sei tudo sobre o trabalho duro, não há nenhuma tal coisa como fácil

Dinheiro, talvez bem pop stars, " pensou Patrick.

"E os seus agentes, então temos de resolver a confusão jurídica ".

Como se dirigiu ao seu escritório, eles continuaram a conversar, Patrick poderia
ver

Que ela era uma garota legal depois de tudo, é apenas o trabalho de tirar sua

A feminilidade, tendo a rodada e o macio e o duro e transformando-os

Square. tornando-se círculos quadrados, cores, tornando-se aborrecido sombras.



"Bem, aqui estamos nós, você não quer uma cama pinta muito não é? "

"Não, mas vai trabalhar em uma bóia é melhor que indo trabalhar em um ovo,

Embora eu prefiro o meu próprio carro, " riu deixe de Sansão.

Então ela pulou para fora da bóia, parando para pobre novamente e dar

Patrick um beijinho na bochecha. com que ela estava fora, transformado de volta

Em uma senhora legal. Patrick tocou sua bochecha e sorriu, dando-lhe

Um olhar de despedida, ele voltou para a sua volta, ele não tem trabalho para
terminar

Depois de tudo.

Uma vez Patrick tinha terminado ele chefiou a casa, parando em

Pedro para comprar alguns peixes.

"É bom para o cérebro sabe, " Pedro saudação habitual.

"Eu sou inteligente o suficiente. "

"Sim, mas você está tão Irlandês, você deve comer todos os dias. "

"Quem ganhou o mentor do outro ano? "



"Um irlandês".

"Então pare de tomar o mick ".

"Eu aposto que ele comeu peixe todos os dias, porém, " foi Pedro tiro final.

Pedro sempre falavam de peixe comer como se tivesse alguma propriedade mágica,

Algumas antigas cura. estava indo para continuar com sua propaganda de peixe
quando

Bet.Mulholland chegou.

"Olá, Muls, inteligência policial não precisa mais peixes então, brincou "

Patrick.

Sgt. Mulholland ignorado Patrick, ele estava olhando sério de fato.

"Você é Peter Harrison de Pedro Solha? " ele entoou.

Pedro olhou acima em seu sinal antes de responder.

"Parece tão ".

"Eu estou pedindo de você você vai me acompanhar para a delegacia? "



Pedro e Patrick trocaram olhares, Bet.Mulholland não estava brincando.

"Por que, eu estou preso? " perguntou um mystfied Pedro.

"Não, vamos apenas dizer que você está ajudando com inquéritos. "

"Inquéritos sobre o que, eu estou apenas fazendo a vida vendendo peixe ".

"Você vai vir comigo de sua própria e livre vontade? " perguntou bet.Mulholland

Preparando a si mesmo como se Pedro, provavelmente para fugir.

"Ok, eu vou chegar, " como a Patrick Pedro perguntou "Você vai olhar após

A loja, eu deveria estar de volta em meia hora,é mais do que provavelmente apenas
uma

Bilhete de estacionamento. "

"Ok, eu vou manter a beleza, " respondeu Patrick.

Patrick assistiu a bet.Mulholland conduziu Pedro de distância, ele se perguntou o
que estava acima,

Mas foi algo simples, sem dúvida. Ele ainda estava ponderando sobre Pedro.

Detenção quando Percy chegou. Percy era como sempre imaculada, imaculada

O enterro foi seu comércio. dignidade e postura, o ar de um consultor em um

O hospital, que foi Percy. Uma vida no comércio em segundos Percy

Poderia dizer o peso, altura e medidas de um cliente ou qualquer



Cliente potencial. que ele usou para fazer seus caixões personalizados, então foi

Apropriado que seu companheiro, Bill, era um ex-senhores outfitter.

Uma roupa feita para a vida, os outros "roupas" para a vida após a morte e

Ambos foram muito precisos em adivinhar o tamanho dos clientes.

"Por que você está aqui, então você está tentando nos matar com peixes, bem
como

O pão e o leite? " brincou Percy.

"Seria mais trabalho para você, se eu era, " repled Patrick.

"Onde está Pedro, então? "

"Muls prendeu, seu mais do que provável que apenas uma infracção de
estacionamento. "

"Ele vai precisar de um advogado, apenas para estar no lado seguro.

"Isso me lembra, " Patrick pesquisados para o cartão de visita, " este é

Deixe Sansão. Ela disse seu anel na parte da tarde. "

Percy pegou o cartão, olhou para ele e, em seguida, colocá-lo em seu bolso,
waistecoat

"Ela não estava muito optimista, mas dar a ela um anel de qualquer maneira. "

"Ok, eu posso ter alguma lagosta e arenque fumado por favor ".



"Chegando. Como é negócio, então? "

"Rob terminou agora, ele já está procurando locais ".

"Então você está para baixo e, em seguida, um homem ".

"Dois, Andy tem ido em um computador é claro, assim que eu estou para baixo
dois homens. factura pode

Tem que fazer algum trabalho, ele não é nem mesmo na folha de pagamento, "?

Percy enquanto ele chegou para uma carteira.

"Meu você está ajuntando, observado " Patrick como ele levou o dinheiro para o

Lagosta e arenque fumado.

"Nós só o rake que quando as pessoas pagam, quero dizer, não posso recuperar
bens,

Embora um caixão é um bom pedaço de madeira eu não pode repossess-o como
um

Conjunto de mesa e cadeiras " Posso?

"Eu nunca pensei de que maneira ".

"Eu não pode cavar o caixão e despejar os corpos de volta ao solo apenas

Em um sudário como pobre Mozart " Posso?



"Aqui está sua mudança, desculpe Percy, " respondeu Patrick, ele sabia que ele
tinha batido

Um ponto nevrálgico.

"It's ok Patrick, eu também sinto muito, só que com Andy deixando o

Empresa familiar poderia morrer depois de todos esses anos. e Deus sabe o que
Rob

Vai ficar muito ".

Percy esquerda, a expressão em seu rosto era como um médico que estava prestes a

Alguém dizer que seus mais próximos e queridos tinha acabado de morrer. Patrick

Engoliu em seco, ele conseguiu colocar seu pé em que veio e George.

Riu ao ver Patrick como uma peixaria, prometeu dizer a todos

A rua. no final da tarde Pedro tocou para dizer que ele precisa de um

Advogado. Assim Patrick tocou Percy e peguei para ler o número de Miss Samson

Sobre o telefone. Em seguida, Patrick tocou deixe de Sansão.

"Olá, seu Patrick Murphy seu pastor ".

"E motorista. "

"Sim, bem, um outro amigo meu tem um advogado, parece que foi

Preso em algumas drogas tratamento adicional. "

"Eu deveria dar-lhe uma percentagem de todos os novos negócios você está
trazendo,



Seus amigos todos parecem um pouco curvado. "

"Por favor, não arrelia, você pode ajudar? "

"Claro que eu posso, eu sou um advogado. Agora você pode me dizer, é seu amigo

" Culpado?

"Claro que não Peter está interessado apenas em peixes, o que ele vende e o

O tropical que ele mantém. Que e o estranho " lager.

"Ok, eu vou levar o caso. Eu odeio casos onde o cliente diz um pack de

Encontra-se, em seguida, muda seu fundamento. Se eu sei a verdade, desde o início,
então eu posso

Planejar a defesa melhor, eu odeio perder. Isso me faz ficar mal. "

"Eu vou encontrá-lo na estação de polícia e, em seguida, ".

"Não há necessidade, sou plenamente qualificado, mesmo se eu sou apenas uma
mulher. "

"Eu vou estar lá de qualquer maneira, além de que vai ser bom ver a lei em ação ".

"Não é o Tribunal da Coroa sabe, " disse um cansado deixe de Sansão.



"Bem, eu vou estar lá de qualquer maneira, veja você, " disse Patrick de pendurar o

Receptor.

Na estação Deixe Sansão estava falando a Sgt. Mulholland quando

Patrick chegou.

"Bem, parece-me um abrir e fechar o caso, portanto, se ele se rende a sua

Passaporte e alguém significa garantia, então você vai deixá-lo fora da polícia

Fiança. Quero dizer, obviamente, as drogas foram plantadas em seu peixe, ele não
foi

Envolvido, ele apenas começ travado acima em alguém. "

Sem pausa para respirar, ela se virou para Patrick e disse a ele.

"Bem, se você quer ser útil, você pode ir para a casa de Pedro e recolher o seu

Passaporte, depois volta com uma centena de libras de seu próprio então seu

Amigo pode ir para casa, tudo que você tem que fazer é assinar na linha
pontilhada.

Patrick se sentia como se ele fosse uma criança a ser corrigido por mau
comportamento, como, por exemplo

Foi seu tom, ele parou por um segundo, mas, ao contrário de uma criança não foi

A calma antes de lágrimas e whailing. Ele apenas olhou para ela, lambeu seus

Lábios como se ele estava prestes a falar então pensou melhor. Ela era apenas

Ser eficiente, muito eficiente, suficiente para silenciar Patrick mesmo.



Quando Patrick retornou, ele assinou na linha pontilhada e Pedro foi

Lançado.

"Não sair da cidade ou para as montanhas, você entende? " perguntou Miss

Sansão, soar como um professor.

"Eu vou para casa, rush mu peixes tropicais precisam de alimentação, um está
esperando

Também, " disse a Pedro como ele goradas para fora da estação.

Bet.Mulholland falou para Patrick enquanto Miss Samson reuniu suas coisas.

"Onde você conseguiu o seu? "

"O que você quer dizer? "

"Ela é a parte superior do cérebro jurídico nesta cidade, ou o americano venha para
pensar sobre

", Ele sussurrou bet.Mulholland.

"Sério? " Patrick respondeu arqueando as sobrancelhas em surpresa.

"Eu não estou brincando, eu nunca faço quando estou atrás desta mesa. A palavra é
que

Ela está indo para ser um parceiro em Gamble e Timms. " Bet Mulholland



Conspiratorily tocou seu nariz.

"Oh, ela me disse que, esta manhã, enquanto dirigia para o trabalho, ela respondeu
"

Patrick tentando parecer arrogante.

Bet.Mulholland olhou chocado para dizer o mínimo, ele afastou-se até

Sua altura total e olhou para baixo em disbelievingly. Patrick Patrick sabia que

Foi a sua melhor chance de obter um sobre o seu antigo amigo de escola de modo
que a primeira.

Olhando para Bet.Mulholland, em seguida, perder a Sansão, que estava começando
a andar para fora

Da estação, ela nunca acreditou em desperdício de tempo, então ele falou alto.

"Oh, Senhorita Samson, eu espero minha condução esta manhã era bom o
suficiente. "

Miss Samson Patrick, que foi correndo para pegar o seu, como se

Ele era um total idiota. Em um segundo que ela viu bet.Mulholland.

Expressão, ela sabia Patrick foi jogar para a galeria, para pausar um

Momento depois, lambendo seus lábios juntaram-se no ato.

"Aqui tomar o meu braço, você pode levar minha pasta também, Patrick ".

Ela lhe deu um sorriso de menina perdida também, da parte de trás, parecia um

Sorriso amoroso, para Bet.Mulholland foi inspirado a dizer o menos elevado.

Powered advogado normalmente era bem fora do Patrick's league, ou a sua
própria



Para que o assunto, talvez, quando ele fez o Inspetor, mas Patrick e um

Advogado agora que era algo. o que Patrick viu e Bet Mulholland fez

Não Perca Sansão cruzando os olhos. Ela estava tomando o mick fora do

Ambos. Patrick baixou os olhos em dor, mas deixe de Sansão foi

Não tendo qualquer pedido de desculpas, uma vez que saiu da porta ela parou

E beijou Patrick cheio nos lábios, virou-se e acenou para Bet.Mulholland.

"Desculpe, eu não deveria ter feito isso, seu apenas que eu e a seargent

São velhos amigos, fomos à escola juntos ".

"Bem, desde que você nunca tentar e usar-me sempre, " disse um olhar severo

Deixe de Sansão.

"Ok, só que eu me senti importante, apenas por estar na tua sombra, "

Patrick respondeu, encolhendo os ombros.

"Ok. "

Deixe Sansão Patrick beijou novamente, desta vez foi ainda melhor do que o

Beijo fingir para Bet.Mulholland

"Eu vou dar-lhe uma coisa, porém, você não beija bem, e você tem um bom

Corpo, " ela disse, com a devida consideração.



"Deus, você sabe como fazer um homem se sentir pouco ".

"Bem, seu não mais do que as mulheres, todos os dias da semana a partir do
momento em que eles são

14 A quando morrem. Além de você beijar bem, " com que ela

Jogou a cabeça para trás e riu.

"Eu posso comprar-lhe uma bebida, ou então você vai me perguntar? " ponderou

Patrick.

"Bem, eu suponho que não iria prejudicar-me, agora que você sabe que eu não sou
burra

" Loira.

"Mas o seu cabelo é o gengibre, de modo que jamais poderia acontecer, " Patrick
sorriu.

Ela cruzou os olhos novamente e puxou um rosto, inclinando a cabeça, ela olhou

A Patrick antes de espremer até seus lábios para dizer.

"Sim, eu vou comprar-lhe uma bebida, mas eu tenho que ir para casa para tomar
banho e mudar

Primeiro ".

"Eu poderia encontrá-lo em uma hora se você gosta ", disse Patrick olhando para
seu



Watch.

"Ok, venha para minha casa, podemos atirar uma moeda para ver que vamos para o
pub ".

Uma hora mais tarde, Patrick foi no Miss Samson's house. Ela tinha deixá-lo

Em seguida, pulou em cima, para terminar de secar o cabelo dela. Ela o deixou em
seu

; Estudo O estudo foi arrumado, mas como uma turquia recheadas, pronto para

Burst, para em dois lados, parede a parede estantes, pilhas de livros pura

Estava na frente de sua mesa. nas paredes eram reais pinturas a óleo,

Fotos do campo. Sob a grande janela foi um couro macio

Sofá, no canto era um ursinho maltratadas, que parecia ser

Leitura Dirk Bogarte's "Backcloth". Patrick sorriu quando viu o urso,

Ele revelou que no fundo deixe de Sansão era ainda uma menina, o que pode

Ser a melhor maneira de ser, para as crianças nunca parar de sonhar. Assim
tomando o

A partir de o urso começou a lê-lo, com o urso agora empoleirado no seu

Volta. Ele ainda estava lendo quando deixe de Sansão entrou na sala.

"Você gosta de ler histórias para ursos, então? " ela brincou.

"Bem, o livro é ok, muitos adjetivos para mim embora, talvez a mais

Para os ursos gosto, " ele sorriu de volta.



"Pessoalmente eu amo Dirk Bogarde, Eu só gostaria que mais pessoas iriam ler seu

Material, ele é muito bom. "

"Bem, eu apenas prowsed,mas muitos adjetivos para mim, quero dizer, alguns

De suas frases são apenas demasiado longo ", afirmou Patrick como ele levantou da

Sofá deixando o ursinho para concluir "Backcloth".

"Ele é ótimo para relaxar depois de eu terminar o meu trabalho. "

"Como Youv'e terminou como sobre nós indo para fora para essa bebida, em
seguida, ".

"OK. eu vou deixar você escolher, mas você tem que pagar para as bebidas, em
seguida, "

Miss respondeu Sansão.

"Você pode dizer que você tem um bom cérebro comercial em você, " disse
Patrick

Balançando a cabeça.

"É um mundo da mulher não é, " ela sorriu amplamente.

Patrick olhou para ela. Ela era realmente bonita, o longo cabelo gengibre nº

Até mais, que era parte do seu jornal olhar, os copos descartados

Para contatos, a saia reta swopped para um vestido de padrão floral.



Jornal o dia "Eu sou um advogado", substituído por um olhar country girl

Ela poderia ter quase desci de uma das telas em sua parede.

"O gato tem sua língua? "

"Não, só olhando.

"Você gosta do que vê? "

"Bem, depois de algumas pintas eu vou dizer a você? "

Deixe Sansão sorriu como ela esbofeteou o seu braço para sua bochecha.

"Você só pode manchar uma menina bonita quando você está bêbado então, céu
ajudá-lo

E a menina para essa matéria, " ela balançou a cabeça em zombar de horror.

Então ela riu, seu amplo peito palpitante sob seu vestido. Patrick

Apenas estava lá e tomou-a, talvez era a visão seu peito palpitante

Que hipnotizado, ou a sorrir como olhos de coruja ou porque era.

Tão bom ouvir provocações suave riso, Tracy riu dele, Carol

Sansão estava esperando por ele a rir com ela. Assim o fez, seus olhos se
encontraram

E eles, a centelha twinkled passou de seus olhos e a sua volta.



Ambos sentiram como crianças, livre das preocupações do mundo, inocente

Unhurting Risos, Risos, Risos sem nenhuma unidade de bordas,

Riso que fazia cócegas como uma pena. Patrick se defendeu por

Cruzando os olhos e, em seguida, fingindo ser incapaz de uncross-los, de modo que
ele

Bati a lateral de sua cabeça antes de uncrossing seus olhos. Isso fez Carol

Rir de novo, seu corpo inteiro tremeu como uma geléia, seus olhos se encontraram
novamente

E a faísca passado para frente e para trás entre eles, twinkled de fato.

Como eles pararam de rir, eles perceberam que tinham sido olhando cada

Outros amantes como fazer, e não como pessoas que realmente só tinha acabado de
conhecer.

Wer vai passar um pouco de diversão, a faísca tinha passado entre eles,

Tinha twinkled mesmo. Então agora eles estavam embaraçados, ambos tossiu,

Depois riu nervosamente desta vez, eles eram como os adolescentes não agora

Crianças, adolescentes nervosos risos inocentes substituição childrens'

Risos.

"Bem, onde você está me levando, em seguida, " disse Carol no seu melhor
advogado.

Voz.

"Eu poderia levá-lo para algum lugar agradável, há um bar de vinhos na cidade, um
novo



Um, eu disse a sua muito bom, " Patrick aventurado.

"Você não parece como uma pessoa de vinho para mim, na verdade eu diria que
você tem a

Início de uma barriga de cerveja lá, " ela disse tocando em seu estômago.

"Isso não é cerveja, que é minha mãe, toda vez que eu vá ao redor para visitar sua

Ela insiste em me alimentar, como a alimentação dos cinco mil

Apenas para um, " ele disse defensivamente.

"Por que não me leve para o seu local, quero dizer, este está indo só para ser um

Depois de tudo, então por que não me mostra o real você, em vez de fingir

Ser o que não são, " disse questão de naturalidade.

Patrick olhou magoado, talvez Carol era ser defensivo porque ela tinha

Percebeu que tinha muito friendly cedo demais, ou ela estava apenas sendo

Honesto. Eles trocaram olhares e, em seguida, Patrick encolheu os ombros,

Seria uma boa noite para fora, assim que porque o pino todas suas esperanças sobre
o impossível.

"OK, se você quiser depois, favela, você pode vir para o meu local, embora

Obtenha olhei. Todo mundo na rua está a tentar casar-me fora, eu estava

Apenas pensando em seu melhor interesse quando eu mencionei um bar de
vinhos ".



"Então você é um cavalheiro, então, um cavaleiro em shining goldtop com um
flutuador como

Um carregador trusty, " ela tocou seu braço quando ela disse isso, ela não

Quero machucá-lo, ele parecia um pouco sensível.

Patrick sorriu, ele só esperava o pub não estava muito cheio, ele estava
preocupado

Sobre os boatos de que seria criado por ele sendo visto com um advogado.

"Vamos, então", ela disse, ela pegou seu casaco e se dirigiu para a porta.

A comerciante Patrick dirigida a um Carol nook, enquanto ele foi para

O bar. Ele voltou com uma meia de cerveja para si e um copo de

Vinho para ela, Carol estava sorrindo como ele voltou. Os advogados são como

Os psiquiatras em que eles são treinados para detectar o menor dos detalhes,

O habitualmente no papel, o comportamento e o outro na conversa; e

A Carol era óbvio que ela estava sentada em um canto, era óbvio

Que Patrick nunca bebido metades.

"Você vai lavar as mãos? " ela brincou enquanto ela deu um gole seu

Vinho.

"O que você quer dizer? ", disse Patrick como ele derrubaram metade da cerveja
em um gole.

"Voltar para o bar e pedir a sua habitual pinta, advogado apenas funcionários.

Metades, bebida e posers. Como você não ir e começar-se yourself um

" Pinta, ela o empurrou para fora do nook para enfatizar seu ponto.



Patrick olhou cabisbaixo,como Carol's olhos estavam sorrindo, ela não era

Sendo dura, apenas prático. Assim Patrick voltou para o bar, retornando

Com um tabuleiro, em que duas pintas e outro copo de vinho para Carol,

Além de quatro sacos de batatas fritas. Bem ele tinha que provar o seu próprio
nível de

Praticidade, ele queria evitar ser visto também, então se ele tem as bebidas

Em todos de uma só vez não teria que ir para o bar de novo.

"Touche, você certamente sabe como tratar uma garota, quatro diferentes sabores

De batatas fritas, eu tenho certeza que você vai estar me pedindo para se casar com
você ao lado, " Carol

Suas pálpebras piscaram para ele.

"Você está em um humor engraçado não é você, a sua não apenas estar comigo é,

Que eu não sou nada de especial. "

"Então você observou. OK. eu vou te dizer, mas mantê-lo sob seu chapéu, eu sou

Agora, oficialmente, um parceiro em Gamble e Timms. vai ser em as notícias
locais

No final da semana. Eu estou tão feliz, todo o trabalho duro pagou

Off. Disseram-me assim como eu estava saindo para resolver dificuldades de Pedro.

Então agora eu sou um parceiro, eu estarei com eles para a vida agora. Não que eu



Deixaram de qualquer maneira, nós somos a melhor empresa afinal, " os olhos dela
brilhavam como

Ela falou, ela parecia brilhar,como mulher grávida do,felicidade interior.

Patrick deixe ela falar, para as comportas foram abertas agora, todos os anos

De anseio tinha vindo ao fruition. atrás da barragem que sua aprendizagem e

Refinação e infinitas praticando havia aumentado, já tinha sido quebrado.

Rio da lei foi fluindo, tudo seria varrido longitudinalmente em seu caminho.

Como a água é vital para a vida, para Carol's river de aprendizagem foi vital,

Para isso trouxe clareza, é apagada obstruções, abriu caminho para

Progresso, era claro, ele empurrou a água suja da vida. Patrick

Estava em êxtase enquanto ela falava, ela o lembrava de sua mãe, era seu

Zelo. Houve uma paixão dentro dela, seu credo era a lei, a boa

Contra o mal, que brotou dentro dela e dela jorrou como uma calorosa

Gyser, quente e explosões decorrentes de lei.

Patrick tinha acabado tanto pintas no momento em que Carol tinha terminado, ela

Derrubaram o resto de sua taça de vinho em um. Em seguida, olhou para ele
diretamente em

O olho, sua respiração estava pesada.

"Desculpa, eu tenho levado então. é apenas que as pessoas não podem pensar de

A lei como algo que pode ser amado. Quero dizer os homens amam seus carros e

As suas equipas de futebol, mas mencionar a lei e as pessoas iriam pensar que você
está



Daft. Existe uma grande sensibilidade, precisa apenas manipulação correta

Antes de tudo, revela segredos. "

"Soa como uma mulher ", afirmou Patrick como ele começou em lascas.

"Trata-se de comentários como esse que nos incomodam as mulheres ".

"É a verdade, porém, " disse Patrick como ele tentou outro crocante.

"Você provavelmente está certo, se você me pegar outro copo de vinho e, em
seguida, eu vou

Perdoar você, " disse Carol dando seu melhor sorriso servil.

No bar estava dizendo a Pedro Wayne, o publicano como amigo, o patrício.

Advogado tinha saiu para fora da cadeia quando Patrick veio por trás dele.

"Oh, isto é para você como agradecimento, " disse Peter segurando uma

Transportadora.

"O que aqui então? " questionou Patrick.

"Ostras, você pode testá-los em seu amigo no canto, " respondeu

Pedro Patrick dando um saber olhar.



"Olha, eu só estou tendo uma bebida tranquila, nós provavelmente nunca vai ter
outro

E muitos já estão marchando-me até o corredor. "

"Bem, aqui está um quartilho de vinho para você e um para ela, agora voltar para
ela, mas

Não incomode com sua habitual linhas de bate-papo, ela parece demasiado
sofisticado

Para eles, " disse Wayne como ele derramou as bebidas.

"Muito obrigado, " Patrick fez uma careta.

Wayne e o riso de Pedro o seguiu de volta para o canto.

"Qual é a piada, " Carol perguntou apontando para o bar com a sua cabeça.

"Oh, Wayne e Pedro já estão planejando nosso casamento, toda vez que eu estou

Visto com uma garota toda a rua quer casar comigo ".

"E o que a operadora? ", disse Carol, ela começou a abri-lo.

"Ostras, como você pode ver, " disse Patrick em seu copo.

"Meu, eu estou sendo mimada, vinho e ostras! " disse Carol puxando um rosto.



"Bem, nós poderíamos ir até a estrada para um chinês, em seguida, voltar para o
meu apartamento para tentar

As ostras, isto é, se você quiser. "

"Você está sendo você mesmo agora, você não é nenhuma oferta de vela acesa
jantares em

Um restaurante ou algo assim. "

"Eu realmente não sei como lidar com você, você zombar, mas seu amistoso, mas

Eu ainda me sinto incerta. "

"Bem, essa é a melhor maneira de ser, keep 'em adivinhar, ele mantém-los
ansiosos,

Isso é o que minha mãe sempre disse, " Carol riu.

Para Patrick e Carol deixou o comerciante e dirigido para Kang.

Atrás deles. takeaway Wayne foi sorrindo enquanto ele se perguntava quanto
tempo esta

Iria durar, um advogado foi bem fora de Patrick's League, que foi

Determinados. Patrick entrou no primeiro take, embora ele mantenha a porta

Aberto para Carol, ele apenas queria ter a ordem em fast vá Kang.

Olhou por cima de seu jornal e sorriu seu sorriso torto, como o seu dedo

Contraíram no pronto para escrever para baixo a ordem. Kang notado em um
instante

Que a Carol estava com Patrick, seu sorriso cresceu, seus olhos inclinados
formando

Extensões para seu sorriso, um sorriso gigante de smoothering seu rosto.

"Esta sua nova menina, ela muito mais bonita do que Tracy, você vai se casar



Este, ou talvez muito em breve, você agora no rebote, embora este é

Muito bonita, a mais bonita de todas as suas muitas raparigas, " pronunciada Kang

Dar o seu instant síntese da evidência na frente dele, ou seja, um

Senhora bonita.

Patrick sorriu de volta através dos dentes rangidos, Carol inclinou a cabeça
primeiro

Olhando para Patrick, em seguida, voltar para o Kang antes de lamber os lábios.

"Então ele é um pouco de um jovem é ele? Só espero que ele é muito rico,eu não
gosto

Reserva de homens. Um bom e forte homem rico é meu tipo, " ela tremularam seu

Pálpebras em Kang, antes de soprar um beijo fazendo beicinho para Patrick.

Patrick tossiu, quase corou mesmo, ele odiava mulheres que transformaram o

Tabelas e como para Carol era um perito, Patrick vunerable sentiu, como se

Ele estava sendo fez cócegas e não podia parar. Kang sorriu mais, sua

Como se abrir a boca para dizer algo, mas ele decidiu não dizer nada, bem

Não até Patrick desapareceu e, em seguida, ele diria a sua abundância em chinês

A esposa.

"Vamos, conte-me mais sobre Patrick então? " sussurrou Carol olhando Kang

Direto nos olhos, tremendo os lábios dela enquanto ela falava.

"Ele rico, ele não apenas pastor, ele próprio a padaria também, ele baker, não

Apenas pastor, " disse Kang um suicídio para chicotear seu olho



Interrogatório.

"É a ordem pronto Kang? Ela está apenas jogando acima, você não percebe

Que não é? " disse um impaciente Patrick.

Kang olhou de Carol de Patrick e volta para Carol novamente. Carol deu uma

A PISCADELA lenta Kang, seguido de um beijo soprado. Kang sorriu lentamente
enquanto ele

Resumiu da pausa, ele olhou nos olhos de Patrick.

"Quando ela está tendo seu bebê? "

Patrick revirou os olhos, Carol olhou de Patrick para Kang antes

Rebentar a rir. Kang, como ele foi na volta para recolher

A ordem. Patrick teve que rir também, balançando um punho em Carol.

"Ela é muito engraçado senhora. Você tem muitos bebês também, diga-me quando
o bebê

Devido e tenho sorte, eu conheço um homem que ele fazê-lo livre para mim ".

Patrick apenas pegou a comida e tendo Carol pelo braço ele levou

Fora. Kang foi deixado para coçar a cabeça enquanto tentava lembrar o

O número de telefone do Clairevoyant.

"Você está em um humor engraçado esta noite, não é? "



"Me desculpe se eu perturbar você, só que eu sou tão feliz, agora que eu sou um

Parceiro na empresa. Você sabe que os advogados estão sempre de
plantão, somente nós

Não carregue um cartão warrent. Sua apenas tão bom que meu cabelo para baixo ".

"Bem, ela não lhe servirem para baixo, as curvas de seu cabelo elogiando o seu

Outras curvas. "

"A Bajulação você irá obter em todos os lugares, " sorriu um crosseyed Carol.

"Eu ainda não sei como tomar de você, é você ou você está tomando

O mick, embora eu sei que você quer tanto. para provar que são melhores

" Do que um homem.

"Mulheres são melhores que homens, seu apenas que temos de provar que somos

Os homens, antes de perceber a verdade. "

"Tão bom quanto um homem é você? Ok, eu vou correr para a padaria.

Com as palavras mal faladas Patrick quebrou em uma corrida, o transportador
cheio

De chineses agitando loucamente, deixando um rastro de macarrão para Carol a
seguir

Um pouco como um papel Oriental chase. Carol com narinas brilhou como um



Cavalo de corrida perseguido depois de Patrick, seu longo cabelo era como um
cavalo como principal

Ele trilhou atrás dela. Ela ficou sem chance de captura de Patrick, ele

Tinha uma cabeça começar e depois de anos de entrega de leite e no trabalho

Padaria foi aplicar. o crunch de macarrão de fissuração sob Carol's furiosamente

Pés em movimento acompanhado sua respiração pesada como ela deu a
perseguição, Patrick

Foi a Fox, e ela era a caça, apenas como uma das fotos em seu

Estudo. Patrick parado fora da padaria, ajudando a si mesmo ao que foi

Esquerda do macarrão Observava, Carol saltando do peito era uma agradável

Vista para o Patrick's eyes, era melhor do que qualquer tela de Monet, foi aqui

A luz e o movimento, e foi fazer uma impressão sobre Patrick. Quando

Carol chegou a padaria ela parou e se abaixou em frente seu repouso

Mãos sobre seus joelhos. Ela olhou para Patrick, seus olhos se encontraram, eles

Twinkled mesmo.

"Você quer um cracker, então? " perguntou Patrick proffering um cracker.

"Você está crackers o suficiente, mas eu vou ter um, " Ela respondeu como ela

Endireite-se e tomou o biscoito.

"Se tomarmos as escadas ao lado, então podemos comer isso ", disse Patrick

Como ele apontou para o exterior escadas, passando rapidamente para a
transportadora

Eles.



Ainda mastigando o noodle Carol Patrick olhou nos olhos e se aproximou

Para ele, eles estavam prestes a beijar. Não, eles não foram, empurrando-o para um

Lado Carol ignorada até as escadas de dois em dois em tempo. De pé no topo da

As escadas com suas pernas e quadris e as mãos sobre ela olhou desafiante.

Patrick pode ter vencido a batalha, mas ela havia ganhado a guerra. Patrick olhou

Até para ela e riu, ela era uma típica mulher, afinal, agora ele iria

Ser capaz de compreendê-la. Como ele subiu as escadas lentamente, seus olhos
encontraram

Dela, eles twinkled mesmo. As escalas foram indo para baixo em seu favor,

Carol tinha feito a sua mente como a noite acabaria, Patrick estava indo para

Ser feliz, ele não sabe ainda, mas quando a Carol estava pronto ele descobrir

Com certeza.

"Você é muito competitivo, não é? " pensou Patrick, segurando seu

Cabeça e olhando para baixo o nariz para ela.

"Sim. "

Com que ela o beijou, eles ainda estavam demorando mais de um outro quando

Michael's táxi chugged passado na rua abaixo.

"É melhor começar dentro antes de todo o mundo nos vê, só espero que Michael

Não olhou como ele dirigia passado, " Patrick Suspirou balançando a cabeça no



Direção de Michael's táxi.

Dentro da televisão Patrick encontrou uma garrafa de whisky que ele manteve

Para vistors, encontrar um vidro limpo foi um duro trabalho como ele não
chateado

Para lavar-se durante alguns dias. Como todos os únicos homens Patrick tratou o

Como um pouco de peixes tropicais, ele apenas mudou a água todos os dias.

Então quando todas as louças na pia, foi ele realmente fez a máquina de lavar

. Ele apenas esperava que a Carol não iria notar, mas é claro que ela fez.

"A empregada não morrer? "

"Eu estava ocupado, eu tenho que manter um olho sobre a padaria também, bem
como

Levantar cedo para entregar o leite. Realmente isso não acontece todas as

" Patrick disse, poupando a verdade, mas não a máquina de lavar a louça.

"Eu acredito que você, que nunca estamos em tribunal, " riu

Carol.

"Há uma coisa sobre cassete pelo sofá, colocar algumas música no-lo enquanto

Eu faço a lavagem ", afirmou Patrick através do steam, ele mudou o

Água para seu "peixe tropical".

"Isso soa interessante, R.Cajun e o Zydeco Bros, e outros



Um Eagle Jazz Band, " observado Carol antes de furar, tanto na

Máquina.

"Oh, eles eram bons, eu os vi na minha antiga escola club, você sabe

O sino e a bomba, reservatório, " gritou Patrick sobre o som das

A rachar as placas e a música.

Patrick surgiu do vapor segurando placas e duas colheres, não

Cruzar sua mente que a maioria das pessoas usam garfos com sua comida
chinesa. Carol

Que foi até agora balançando com a música, então ela sauntered sobre a agarrá-la

Prato e a colher. ainda segurando a placa ela comeu o chinês, batendo

Fora a melodia na borda da placa, enquanto Patrick derramou whisky em

Half pint óculos. Ele não estava mostrando Kerry nem hospitalidade irlandesa, ele

Apenas não poderia encontrar os menores, era meio quartilho óculos ou

Ovo xícaras, copos de ovo e seria ridículo que não eles.

"É quente aqui também, embora o cheiro do pão fresco é outra coisa,

Eu amo-o apenas, lembra-me de férias em Rouen, na Normandia e Yvetot

Quando eu era adolescente. Deus foi tão divertido, " Carol fechou os olhos

E respirou profundamente, ainda balançando com a música.

Tinha sido acima de uma padaria em Yvetot que o fermento de vida tinha sido



Lançado em ela, e ela tinha flor. Então agora celebrar outro

Marco em sua vida, o que poderia ser uma melhor definição. Patrick desconhecia

Mas, ele foi se encontrar em um ponto na história pessoal da Carol.

Carol tomou o copo de whisky que Patrick tinha entregue a ela, ela não

Mesmo rir de seu tamanho, ela estava em outra padaria, ela era dezenove

Mais uma vez, ela estava em Yvetot, ela estava prestes a experimentar o pão da
vida

Para a primeira vez.

"Devo preparar as ostras também? "

"Não, apenas dançar comigo, " Carol's voz soava como se fosse desmaiar

À distância, e era, ele veio quando ela tinha dezenove em Yvetot

Patrick tinha sido feliz quando a Carol tinha decidido sair para a noite

Com ele, mas agora parecia que ela iria passar a noite com ele.Ele

Não estava indo para reclamar, mas ele só queria saber por que, ele não iria se
sentir usado

Ou como um brinquedo temporário. Mas por que?

"Vem, dança comigo, " a voz da Carol estava aqui e agora não distante

"Ok, eu vou dançar, " Patrick sipped seu whisky antes de mover-se em direção a
ela.



"Você não é muito bom é você, bom trabalho eu não tenho calos. "

Patrick deu de ombros, dizendo: "Estou fazendo o meu melhor. "

"Contanto que você faça o seu melhor. "

Com que a Carol parou de se mexer e parar para olhar profundamente em Patrício

Os olhos, ela o beijou. Não é o beijo de um amigo, nem o beijo de um

Namorada, mas o beijo de uma menina de dezenove anos acima de uma padaria
em

Yvetot. a balança declarou-se a favor de Patrick, ele foi ligeiramente

Surpreendido, literalmente, como ela forçou para trás no sofá.

Eles olharam uns para os outros antes de começar a rir, riso, cheio

De expectativa, aqui em Inglaterra Carol esperado que um irlandês fez seu

Direito, ou melhor, o seu melhor. Patrick avançou a beijando novamente.

"Você está realmente certo sobre isso, quero dizer que mal conhecem,

Exceto para mim ser seu pastor por alguns anos? "

"Estamos comemorando a minha promoção, além disso, são adultos, nenhum de
nós

Vai se machucar. será um bom final para uma noite agradável, a

Cereja no topo do bolo, " ela arqueou as sobrancelhas sugestivamente.



Carol's ginger cabelo estava baixo, o equilíbrio de prova foi de Patrício.

Favor, Carol não iria aguardar o júri para confirmar o veredicto, ela

Estava certo, a balança desceu de um lado, do outro...

Suas línguas eram como enguia elétrica como eles exploraram o úmido

Cavernas que foram suas bocas, suas mãos eram como rodar lentamente

Velas de moinhos de vento acariciando as partes sensíveis de cada um dos outros
órgãos,

Tocar em cada área, por sua vez, em seguida, de volta para "Ir" para coletar mais de
oe200

Prazer. de pé em frente ao sofá e eles continuaram, Carol

Patrick prized dela. Estavam ofegantes como Carol começou a se despir,

Ela tinha a pele branca e fina, como porcelana, ou para a mente de Patrick ela

Parecia a mesma cor como massa pouco antes de entra no forno. a única

Forno Carol estava prestes a entrar foi o forno do amor. Patrick sorriu, seus

Gapeing de boca, seus olhos, pegou seu laughted, eles twinkled também.

"Eu vou buscar um cabide para as suas roupas. "

Carol Patrick seguiu para o quarto, de modo que ele estava assustado quando ele

Virou-se para encontrar seu pé atrás dele. tão assustado que

Ele bateu sobre o pequeno armário de cabeceira, enviando um mar de

De contraceptivos, vela sobre o piso.



"Estar preparado é o lema dos Escoteiros penso", riu-se Carol.

"Não é o que você pensa,a cada aniversário e Natal durante os últimos dez anos eu

Obter este pacote com elas. Eu não sei quem envia-los pode ser meu

Amiga Amjit sobre a estrada como uma forma de brincadeira, ou poderia até
mesmo ser meu

Mãe, ela sempre diz que vai ter alguém grávida. Apenas eu seria

Ridículo da rua se eu fui perguntando sobre ".

Carol assisti como Patrick reuniu-os para cima e empurrou-os para trás dentro do

Gaveta do armário de cabeceira. ela realmente era uma visão, era o tipo de

Coisa que só poderia acontecer com Patrick. Como Patrick pegou o

De contraceptivos, ele fez uma nota mental de colocá-los em algum outro lugar ou

Jogar as coisas fora.

"Você está bem de qualquer maneira, eu tome precauções, é muito importante uma
coisa a

Um homem com confiança. E como para aquelas coisas, " ela acenou com a mão.

"Eu sei, como lavar seu pé com sua meia, interrompido "

Patrick.

Eles se entreolharam e riram, risos, risos felizes.



Patrick começou a tirar suas calças, Carol tinha rasgado a camisa de

Costas há meia hora, apenas suas calças não iria sair agora.

Zip tinha furado, Patrick puxou e puxou, wriggled como uma enguia, um par

De calças eram muito mais proteção que tudo na beira do leito

Gabinete. Carol sentou-se na cama e riu, seu cabelo seu enquadramento de
gengibre

Cara, isso não foi Mona Lisa, foi Carol despreocupado.

"Você tem alguma sissors? Eu poderia sempre cortá-los fora. "

O pânico apoderou Patrick, eles tinham tido um pouco de bebida, uma mulher
ansiosa

Com um par de sissors pode fazer muito mais do que converter ao judaísmo.

Último puxão desesperado foram as calças para baixo, apenas Carol apenas riu,

Patrick pulou sobre o quarto chutando sua roupa. Ele então mudou

Triunfante em direção a cama, apenas escorregou em um contraceptivo, vadios

A terra com a face voltada para baixo no colo da Carol......

Patrick experimentou todo o peso e a majestade da lei, a

Espírito, a letra e a justiça foi sentida para ser feito. estava em Yvetot

Midlands, no centro da Inglaterra, foi em Carol's alma que noite em

Banheira Televisão acima de Murphy's Bakery, só era melhor, porém ela sabia que

Não seria para melhor ou para pior. Esta noite foi uma noite especial, um



Desligado. a balança de amor foi uma maneira depois outro, como Carol provou
que

Nenhum homem tem a mão superior com a lei, a lei foi equilibrado e justo,

Ou melhor, no caso do gengibre Carol ; a lei apagada obstrução, Fez

O mundo um lugar melhor, Patrick e Carol não iria discutir esse ponto

Naquela noite. ambos julgados cada outros provas e não encontrá-lo

Querendo, eles até foram aos tribunais superiores, eles defendidos e processados

Cada um por sua vez, até cada avenida foi explorado veio o juízo final.

E eles foram bem satisfeito com ele.Carol deslizou para fora da cama e me vesti,

Patrick estava sorrindo em seu sono, ele murmurou o nome "Tracy".

"Um dia você terá feito um bom marido, uma pena que não estão na lei, EU

Não me ver casando-se sempre abaixo de mim, uma pena realmente, " Ela
ponderou.

Ela olhou para o corpo de Patrick perguntando o que a tatuagem "Lynn" foi para,

Mas ela não perca tempo pensando sobre ele. Encontrar um pequeno espelho

Em casa ela colocou o cabelo dela. As escalas foram indo a outra maneira agora

Para ela estava de volta no controle. O twin padarias eram uma memória viva,

Ainda brilhando em sua mente como um oásis, mas agora ele estava de volta à
realidade.

Como ela deixou o apartamento e desci as escadas a sua garota como glow foi

Para mudar a aparência de uma senhora, a suavidade e as curvas de

Salão estavam sendo substituídos por linhas retas da lei, a dureza



Profissional de uma senhora.

"Táxi! "

Um táxi parou e levou-a de volta para a sua realidade, de sua casa. O condutor

Não disse nada que pudesse ver a senhora não quer falar. No entanto, o

Controlador teria muito para falar de manhã, ele era Michael.

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com
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Capítulo Quatro... Um negócio Mortal



Patrick acordou e bocejou, coçando a atrás ele rolou para fora

Da cama e estava de pé no chuveiro antes de ele percebeu que não tinha nenhum
trabalho

Durante uma semana, ele estava de férias. Portanto, bocejando novamente ele
correu de volta para seu

Big cama, ele enrolado sob a eiderdown encontrar o seu ponto quente

Corpo havia feito durante a noite. Ele fechou os olhos e sorriu, ele gostava de

Sua grande cama de latão, como uma criança que ele usou para subir sob a
eiderdown e

Se materializam em entre seus pais. Agora o eiderdown e cama eram seus,

Embora ele olhou como se ele nunca ter filhos de seu próprio para subir em e

Invadir qualquer dado de sua própria felicidade. Embora como ele estava ali ele fez
de lâmina

Acho que a Carol Sansão faria um grande, bem grande, só que

Não para ele.

Depois de uma hora ele acordou os olhos como saucers vasculhando o

Quarto, não adiantava, ele não podia dormir mais, anos de aumento precoce

Transformou-o em um rival para o early bird. Então agora ele em seu wriggled

Cama como um verme. Ele estava ali olhando para o teto, ele lembrou que

Ele tinha para aspirar as teias de aranha de distância a próxima vez que ele tem a
sua, mas hoover

O trabalho doméstico era tão chato, além de que ele viveu na sua própria assim
porque incômodo.

Foi quando Tracy foi em torno de mais arrumada, mas isso foi há alguns
meses, agora ele



Estava em seu próprio novamente. Ele viu a aranha seu spin no canto da web

O seu quarto, ele lembrou de Tracy e sua plotagem tranquilo, se ela não estava

Satisfeito com a forma como ele foi, então, que ela pudesse, bem que ela podia.

Fez e Patrick estava sozinho, para além de a noite com o incrível perca

Sansão, mas que foi "sorte", do tipo que nunca aconteceria novamente.

A aranha começou a absail para baixo na parede, Patrick estava certo que era
Tracy

Vindo para zombar dele, ele não haurir inspiração formam a aranha, ele foi

Nenhum Robert the Bruce. Tão rolando rápido e silenciosamente de sua cama ele
chegou

Sob ele para o aspirador de pó, rapidamente ele colocou os tubos em conjunto e,
em seguida,

Em um flash a aranha e sua teia não eram mais. Patrick dançou sobre como

Errol Flynn, somente em lugar de uma espada foi o tubo do aspirador.

Era uma visão, especialmente como ele ainda estava nu. em triunfo Patrick

Coloque a sua arma para baixo e pulou na cama, rapidamente ele submergiu-se

No âmbito do eiderdown, Patrick certamente não tomou nenhuma borda contra
ninguém, bem

Aranhas não a qualquer taxa.

O que ele podia fazer, por que não tentar o rádio, assim o fez,

Rádio Farol foi o que ele gostava mais. Assim enrolado sob sua

Ele daydreamed eiderdown, a música era relaxante, 60 e 70

Material de qualidade, com canções de outras décadas, coisas que você poderia
hum ou

Assobiar, talvez sendo um pastor tinha algo a ver com a sua música



Gostos, afinal sempre milkmen assobiar canções. Este devaneio musical

Durou uma hora, até Beacon decidiu jogar duas músicas de volta para trás."O

Boxer" Por Simon e Garfunkel seguido por "Ernie o leiteiro", Patrick

Gemeu, ele só tinha que chegar até agora, ele ainda era apenas seis no

De manhã.

Patrick deixou sua televisão através das escadas fora, ele estava de férias

Afinal, se ele saiu através das escadas internas ele somente ver algo

Que precisava de atenção, ele se envolve em que, então, para as férias

Logo evapora. Em Marcos Patrick decidiu ter um grande pequeno-almoço

Para celebrar a Semana da liberdade, seria passar o tempo de qualquer
maneira, Patrick

Sempre se sentiu "culpado" se ele não estava fazendo estava fazendo comer algo.

Algo para que ele não se sentir "culpado", Patrick necessária para sentir-se ocupado,
a sua

A culpa foi da mãe, ela tinha instilado a ética de trabalho Protestante

Nele.

"Nós não ver você aqui tão cedo ", disse Mark olhando para cima de

Atrás de seu contador como ele começou a rachar os ovos na frigideira.

"Holidays, " respondeu Patrick como ele olhou para cima da página três do Sol.

"Bem antes de começar esta para baixo, você fica totalmente sua visão, " observado

Marcar como ele colocou a placa na parte superior da página três. No centro da

Foram placa dois ovos fritos, substituindo os outros objetos da página



Três do Sol.

"Oh, isso é bom, suas idades, desde que eu tinha um bom pequeno-almoço fry. "

"É bom ouvir que você juntou o apreço da sociedade. "

"Eu vejo que você está ficando mais continentals aqui então, murmurou " Patrick

A boca cheia de comida, apontando com o garfo, uma salsicha ainda no

Fim de tudo.

"Bem, a palavra não começ ao redor, os Irlandeses como ele aqui. "

"Ha, ha, eu não significo que " Patrick foi sobre o pão frito agora.

"Oh, o galês, seu desde que eu aprendi a dizer que palavra longa que

Eu pareço ser invadida pelos povos, " respondeu uma deadpan Marcar como ele
balançou

A sua frigideira.

"Sim, Supercalifragilisticexpalidoshus, no País de Gales não é, "

Patrick pegou o prato e foi lambendo-o agora, uma mancha de ovo

Preso ao seu nariz.

"O palhaço não é você, especialmente com o ovo sobre o fim de seu



Esfregou o nariz, " Mark Patrick's nariz com o fim de seu avental.

"Bem, você sabe o que quero dizer, todos os camiões estrangeiros fora ".

"Bem que gostaria de ouvir algumas palavras em seu próprio idioma, sua nice
quando

Você está longe de casa por até uma semana. "

"Você e Gillian falar algumas não é? "

"Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, além de um punhado de um ou dois

Outros, lembre-se nós não passou qualquer exame ".

"Em seguida, você estará fazendo a cozinha externa novamente."

"Se os números estão certos, então, por que não, quero dizer, esses drivers vão
tentar

Carne assada e pudim de yorkshire, então porque não experimentar o Midlanders
externa

E eu não significo indiano, chinês ou italiano, que "estrangeiros"

O material é quase tão comum como o bangers e mash " hoje em dia.

"Eu suponho que você está certo, mas lembre-se de algumas pessoas pensam H.P.
molho é

" Exóticos.



"Lembro-me de que você era um pouco como que até Tracy começou a mudar
você ".

"Bem, isso foi uma mudança boa que ela fez em mim, eu dar-lhe-ei que, "

Patrick suspirou e sugava o lábio, em parte pela memória, mas principalmente

Porque houve algum molho ainda preso a ele, Patrick foi um DRIBLADOR.

"O que é isso sobre o Peter ser preso na semana passada? " perguntou Marcar como
ele

Virou o bacon e atingido por um prato pronto para o próximo cliente.

"Algo a ver com drogas, ele estava coletando seus peixes do

Mercado grossista da cidade perto de Saint Martins, somente alguém havia
escondido uma

Saco de algo dentro do peixe ".

"Eu ouvi você veio ao salvamento, interrompido " Marcar como ele colocou
apressadamente

Estabelece uma caneca de café muito quente na frente de Patrick, salpicado de
todo

O falso sorriso de algum político, abrir um orfanato.

"Bem, eu não gosto dele assim mesmo,por que não temos um político com bolas,

Alguém que realmente se importa, " disse Patrick empapado olhando para a Sun.

"Ele é um bastardo smarmy não é ele, " Marca apontou como ele juggled placas



E canecas de chá quente.

"De qualquer forma, há um advogado no meu leite rodada, Carol Sansão ela é
chamado,

Assim que eu comecei a classificar tudo para fora, ele não era grande coisa,
realmente, Patrick "

Estava tentando soar todos os conhecedores, como se ele tivesse feito um curso de

A lei. Ele tinha encontrado o direito e você poderia até dizer que ele tinha
estudado

Ele mesmo sabia disso, mas o conhecimento real da lei foi zero. Todas as pessoas

Gosta de aparecer, de forma inteligente, um encontro casual de até dois minutos
enquanto

Esperando um ônibus parar pode tornar as pessoas um "perito", especialmente de
televisão

Criou conhecedores "loucos", Patrick não foi diferente, mas a maioria de

Tudo o que ele apenas esperava que ninguém sabia da sua "pincel" com a lei......

Patrick foi em sua segunda caneca de café, ele tinha começado a

Estrela de hoje, quando Michael sibilaram no, cuspindo em seu lenço.

Mark derramou uma caneca de chá, ele havia colocado os dois açúcares e foi
mexendo,

Como idade, Michael alcançou o contador.

"Obrigado, meu velho peito é jogar de novo hoje, " Michael tomou um gole

Seu chá antes de cuspir em seu lenço novamente.



"Bem, isso prova que você é um verdadeiro Black compatriota, catarro era comum
em

O velho dias antes as fábricas passou, " Mark tinha acabado de terminar um livro

Sobre a história local na noite anterior, era a sua vez de ser um perito.

"Aqui eu vou colocar algo forte, " Mark realizou um meio cheio quart

Garrafa de whisky, " eu achei que por trás de uma das minhas plantas em vaso, foi
uma

À esquerda sobre do funeral da Senhora Deputada Flynn ".

Michael bebeu seu chá fortificado, um lento sorriso em seus lábios.

"Bem, por que você está de pé tão cedo? " perguntou Patrick.

"Eu não consegui dormir então eu decidi entrar e dirija ao redor, faça exame de
alguns

As tarifas para pagar o gasóleo, ter um bate-papo no rádio com o rapazes. "

"Você deve cuidar de si próprio à sua idade, " acrescentou Marcar como ele
acrescentou

Mais whisky a Michael's tea.

"É ok, além disso eu gosto de conhecer pessoas e ter o estranho encontrei um
bate-papo.

Amigo de Patrick's a outra semana, deixe de Sansão, que advogado.



Spluttered Patrick em sua caneca de café, notou essa marca de uma só vez,

Houve o desporto a ser tido com esta revelação.

"Realmente, quando foi isso? " Sorriu.

Michael terminou seu chá antes de responder, Patrick esperava a memória de
Michael

Deserto seria dele, mas como sempre a memória de Michael foi boa.

"Eu estava dirigindo passado na padaria, ele deve ter sido cerca de 1.30 am, ela
veio

Ignorando as etapas fora da padaria, ela estava colocando seu cabelo

Para cima, ela estava sorrindo, deu uma olhada para trás até a padaria, as luzes
foram

Tudo para fora", tendo dado as provas condenatórias Michael levantou-se, cuspiu

Mais uma vez em seu lenço e tinha ido embora. Mark sorriu amplamente.

"1.30h, " Mark disse arqueando as sobrancelhas como pontos de interrogação.

"Ela era explicou os detalhes legais no caso de Pedro ".

"1.30h," Marcos sorriso estava ficando maior,logo desapareceria o seu rosto

"Fizemos ir para uma bebida primeiro, então era tarde antes de começamos a
conversar."



"1.30h, " entoada como o relógio marca Meia-noite marcante.

"Tivemos um aprendizado com os chineses também, " disse Patrick ficando mais

Defensiva.

"1.30h, " clanged Marcar como o relógio dando o final countdown.

"Eu não tenho um monte de conversa, eu sou afinal, Irlandês " Patrick respondeu

Sua voz ficando maior do que ele defendeu a sua integridade.

"Mais do que conversa " Liz.

Patrick's apertou os olhos, era como se eles estavam indo para ser lançado

Na marca como mísseis.

"Talvez este advogado de vocês conhece Liz, ela pode mesmo ter defendido

Ela, " Marcos, sorriso estava se transformando em risos por agora.

"Eu odeio você como um sacerdote no confessionário, " sibilou Patrick.

"Eu prometo não contar a ninguém na vizinhança, " Marca riu.



"É melhor você não quer, " Patrick olhou foi apenas no caso de haver

Ninguém escuta.

"Você não está se sentindo culpado é você, " Marca perguntou puxando um rosto.

"Eu sou um homem crescido, e ela é uma mulher adulta, " Patrick parou ele

Não conseguia pensar em mais nada para dizer.

"Eu prometo não contar a ninguém no bairro ".

"Você disse que já ".

"Bem, eu quero dizer isso, a mente é o que não quer dizer que eu não vou dizer ao
meu continentals

Depois que todos eles adoram um pouco de fofoca. "

"Com amigos como você, quem precisa de amigos, " com que Patrick o bêbado

Escória de seu café antes de levantar-se e ir.

Marcos riso seguido Patrick, foi como um travesseiro e golpes de luta,

Suave, mas ainda fazer uma impressão.

Patrick voltou para sua televisão acima da padaria para recolher o seu

Lavagem Suja, ele tinha um acordo com Kang do Chinese takeaway,



Em troca de pão Kang fez o irmão Patrick, lavagem, Dang Loo

Estar no negócio de lavagem de serviço. Como Patrick parou em seu VW Kang

Foi lavar as janelas, alguém tinha estado doente sobre eles a noite

Antes, um chinês e dez pintas de amargo nunca misturar, ou não por muito tempo
como

O windows diriam, se pudessem falar o que é. Kang veio a

Escada e pegou Patrício pacote sujo.

"Ela senhora muito simpática, que a senhora da outra noite, porque você não se
casar com ela,

Ela senhora muito importante, ela é mulher, Advogado sócio em cima

Empresa em Midlands, ela muito sexy também! " Kang sorriu como ele

Terminou a sua parte.

"Como você sabe tudo isso então? " Patrick colocou as mãos em seus quadris.

"Ela trabalhar para o chinês também, teremos apenas o melhor, ela não funciona
para cima

As pessoas da cidade, no bairro chinês, " Kang assentiu com conhecimento de
causa.

"Bem Kang você realmente quer saber quem eu sou " Patrick casando?

Olhou como se ele a ponto de compartilhar de um segredo.

"Você me diz, nós fazemos apostas, sei antecipadamente, em seguida, dividir a
metade do dinheiro



E a outra metade quando eu ganhar aposta, " Kang's Chinese instintos para uma
aposta surgiu.

"Estou casando-se com um tio do macaco, hoje " com que Patrick entrou em seu
carro

E expulsou.

"O que você quis dizer?, tio do macaco " Kang gritou como Patrick's car

Desapareceram. sua esposa saiu da loja e o par continuou a

Debate sobre Patrick's estado civil em chinês, a palavra inglesa odd fez

Stick para fora em sua conversa, foi "monkey's Uncle".

Amjit Big Sid e foram abrindo como Patrick levou ao longo do

Street, ele acenou-lhes bom dia. Sid steped na estrada e se inclinou

Até a janela para ter uma palavra conspirativo com Patrick.

"Você não esqueceu suas pouco Jaswinder terceiro aniversário ".

"Não mentiu " Sid, Patrick.

"A nice big teddy deve ser apenas o trabalho, " sorriu Sid.

Com esse Sid caminhou de volta para sua loja de talhos, Patrício foi deixada para
VW

Rocha em suas molas, ele sempre fazia isso quando Sid parado encostado nele.



Para Patrick levou a cidade, em Lewis, ele comprou o maior teddy ele poderia

Veja, o oe15 tinha Sid salvamento da parte Paulo entrou sorrindo para ele.

Patrick levou para casa com o teddy no banco do passageiro da frente, ele tinha

Chegou a padaria e estava a conduzir na terra de padaria quando Roger

Materializada, condensada seria uma palavra mais precisa, para Roger poderia

Ser como uma condensação de vapor invisível, apenas para dar um bilhete de
estacionamento.

"Você acionada a partir da cidade, com que? " Roger apontou o dedo e rodou

Como se ele estava indo para lançar uma mágica mal sobre o teddy, a mágica mal

Normalmente chamado Roger fez foi escrever um bilhete.

"Bem, eu não voar, este não é Chitty Chitty Bang Bang, " respondeu uma

Patrick entediado.

"Ho Ho Ho, " respondeu Roger agora soar como uma pantomima gigante.

"Claro que eu dirigi da cidade, " Patrick bateu no volante.

"Não há no seu cinto de passageiro, se alegrou " Roger, ele realmente não

Desfrute de motoristas colocando em seu lugar, ou até mesmo melhor seus bilhetes
em

Em seu lugar, os limpa-vidros.



"Ah, Teddy, você é um menino travesso, eles vão ser mingau para você

Esta noite, e o que vai dizer quando Cachinhos Dourados, ela vem um
chamado,meu você tem

Deixe-me para baixo, " Patrick ralhou com o teddy, ele colocou o cinto de
segurança,

Primeira engatada e levou vinte pés no chão de padaria.

"Eu espero que você não está tentando fazer um simulacro de mim, eu sou um
Governo

Jornal afinal, " spluttered Roger.

"Eu nunca zombar de um oficial do governo, eu, Teddy " Patrick realizou a

Teddy ao ouvido e escutou atentamente.

"O que você está fazendo agora, então? " zombou Roger.

"Teddy estava imaginando você viu os dois camiões estacionados ilegalmente
apenas até

A estrada um pouco, ou você está muito ocupado fazendo brinquedos de pelúcia "
desgaste das correias.

Roger ficou imóvel por um momento, antes de correr até a estrada, seus olhos

Estavam em chamas, ele estava lambendo sua caneta em antecipação.

"Você me livrar dele rápido não é? " gritou Henry o roadsweeper como

Ele parou seu carro para fora da padaria.



"Eu lhe disse que havia dois camiões na estrada estacionados ilegalmente. "

"Só não estarão lá quando ele chega lá, " riu Henry.

"Está certo, mas é bom exercício para ele, " riu Patrick.

"Eu começar a abundância do exercício demasiado empurrar este
carrinho. Gostaria apenas de pessoas que

Ser mais arrumada, toda esta confusão na rua, você'de ser chocado que eu encontre
em

A rua. eu passar o dia todo arrumar o mundo inteiro, o muck.

Coisas que as pessoas sair. Eles não deixam as suas casas como confuso quando eles
saem

Nas ruas, eles não percebem que a rua é everybody's home,

Eles logo mudar suas maneiras sujas se viravam meu carrinho na sua frente

Quarto. Quando as pessoas vão aprender, a rua é de todos, sala de estar,

A sua casa de todos, não é uma dica, " entoado Henry.

Henry baralhado em pegar as sobras do mundo, ele estava tremendo

A sua cabeça, a injustiça de tudo, gosta de sujar a sua frente comum

Quarto. Patrick o observava ir, ele pensou que ele tinha evitado uma observação
sobre

Ele e o teddy, só que ele não tinha.

"Pela maneira como é que sua nova namorada? " Henry gritou do outro



Final da rua, como ele ruidosamente esvaziado um lixo em seu carrinho de
compras.

"Sim, eu economizar dinheiro em bebidas e apresenta-se com um presente, Patrick
"

Gritou de volta antes de beijar o teddy.

Com uma onda Henry tinha ido ao virar da esquina, assim Patrick passou a

Estrada para a loja do Amjit.

"Onde está minha menina, minha Jaswinder? " Patrick fingiu não ver

Ela.

"Aqui na frente de você, seus olhos estavam Jaswinder " sobre o teddy.

"Sim seu para você, de mim e Big Sid, " Patrick deu o teddy para

Ela.

"Muito obrigado ", disse Patrick, Amjit agitando as mãos com Patrick.

Jaswinder correu arrastando o urso do teddy por trás dela, ele era mais alto do que
o seu

Por cinco centímetros a menos.

"Eu ouvi você resolver um pequeno problema de Pedro, " um sorriso já era



Começando a crescer no olho Amjit enquanto ele falava.

"Bem, não fui eu, foi o advogado, " Patrick respondeu que não podia

Ver a armadilha que ele estava falando.

"Você e a senhorita Samson, ou devo dizer, Carol " Amjit estava olhando Patrick

Direto nos olhos agora.

"Eu não estou indo para obtê-lo fora de você demasiado? Eu sou um homem
crescido, " Patrick dobrado

Seus braços defensivamente na frente de seu peito.

"Carol é mais do que uma mulher adulta " Amjit, sorriu.

"Quem disse que era " Marca?

"Certamente não é Michael me disse que quando ele entrou para alguns
medalhões ".

Patrick revirou os olhos, ele ficaria feliz quando ele era casado, então ele

Não seria o falar da rua, ou melhor, a sua vida amorosa não seria.

Jaswinder veio dançando de volta, o teddy pulando atrás dela.



"Mamãe diz que eu deve ter um nome para o teddy? "

"O que você acha? " Patrick ponderou Amjit coçando a cabeça.

"Eu não sei ".

"Patrick e eu não posso pensar de um nome ".

"Patrick ".

"Sim, Jaswinder ".

"Não silly Patrick é o nome para o meu teddy ".

"Patrick o teddy, que é grande, muito grande correr e dizer a mamãe. "

"Você rato, como você pode chamar um teddy Patrick ".

"Não sou eu a sua Jaswinder, Patrick é um bom nome, se seu bom o suficiente

Para você, em seguida, seu bom o suficiente para o teddy. "

"Eu vou ser o ridículo da rua ".



Risos jorrou do quarto, Jaswinder contou Balbinder e antigos

Mr & Mrs Amjit o nome de seu novo teddy, Patrick o teddy.

"Bem, parece que está resolvido, você poderia começar Fr.Shaw para fazer o

" Amjit batizado, riu.

"Eu vou pegar mesmo se a última coisa que eu faça, " Patrick balançou seu punho
no

Amjit antes de ele começou a rir também.

"Eu acho que Patrick é um bom nome para um ursinho, é melhor eu tirar uma
foto

Tão Grande Sid podem colocá-lo em sua parede. Patrick o Teddy, o mais recente

Chegada à rua, " o riso de Amjit fez seu beijo curl cair em

Frente a seus olhos......

Para baixo a estrada em joalheiros Jimmy tinha que olhar em seus olhos,

A mesma que ele tinha quando descobriu a colar em vez da coisa real.

"É o terceiro empréstimo em quantos dias eu tenho dado a você, Danny Boy ".

"Eu só preciso que, " a voz de Danny era quase doloroso, ele estava olhando para

O piso, evitando o olhar de seu pai.

"Você não está em apuros, você não tem ninguém você grávida? "



Preocupação em vez de opróbrio foi no Jimmy's voice.

" Não, eu só estou ajudando um amigo, " ainda Danny olhou para o chão.

Jimmy olhou para seu filho, ele só queria a sua esposa estava aqui, ela começa a

O fundo dele. Ele estava com medo de ser demasiado duro com o seu único
filho, ele

Só queria fazer a coisa certa, só sentia tudo mas tudo errado.

Danny era o seu único filho, a memória viva de sua esposa morta, então o que

Ele podia fazer, ele não podia recusar-lhe, podia?

"Pai honesto, eu só estou ajudando um amigo, " Danny olhou para seu pai

Seus longos cílios, como vaca parecia seu pai curso consciência, para

Massagem o dinheiro de seu pai's wallet.

"Ok, aqui, mas se você quiser mais você vai ter que me dizer mais, ou

Troca algo de seu amigo por dinheiro, " Jimmy fixado seu filho

Direto nos olhos, esperando para ver o que o Danny estava escondendo dele.

Danny agradeceu a seu pai e, em seguida, acenando adeus chefiou fora de estrada,

Passado Amjit para um carro. Ele passou o dinheiro através da janela

Antes de entrar no carro. Patrick, que ainda estava tentando convencer

Amjit para alterar o nome do teddy tinha manchado Danny mão sobre o



Dinheiro, mas estava muito preocupado com a sua tarefa de dar-lhe muito
pensamento.

"Mas seu um nome bobo, " Patrick realizou suas mãos fora quase implorando.

"Se o seu bom o suficiente para você, e para o santo padroeiro da Irlanda e, em
seguida, seu

Mais do que bom o suficiente como um nome para jaswinder's seria além de
teddy.

Quebrar seu coração para alterá-lo, " Amjit deadpan foi o rosto, mas seus olhos

Eram mais do que sorrir.

"Então seu Patrick o teddy, então, " Patrick's mãos foram para baixo por seus lados

Amjit agora, ele sabia que não iria ceder.

Jaswinder pulou para cima e para baixo corredores na loja arrastando teddy

Patrick com ela, ela foi introduzindo-lhe as latas de ervilhas, os jarros

Do café, para os rolos de papel higiénico, e por último, mas não menos importante
para

Patrick.

"Patrick, dizer olá para teddy, Patrick " Jaswinder estendeu o teddy's

Para Patrick pata a tremer. Em seguida, ela saiu rindo, ela realmente era

Satisfeito com a ideia de um ursinho chamado Patrick.



"É um grupo Amjit. "

"Estamos aqui para agradar, " Amjit colocar no seu melhor sotaque indiano falso.

"Bem, eu acho que eu poderia muito bem sair para sorrindo Paul's para ver se eu
posso

Ganhar alguns bob, fazer o a maioria de minhas férias ".

"Bem, há uma corrida em DownPatrick, hoje, por que não apostar em, há um

Cavalo chamado Princesa indiana em funcionamento, " Amjit lançavam seus
conselhos em um

Recuo do Patrick.

No quarto Jaswinder Patrick teddy estava dizendo para não apressar a sua comida

E então um dia ele iria ser tão grande e forte como o tio Patrick.

"Oh, Patrick, Desculpe incomodar você, mas você deve me ajudar, " foi Percy

O UNDERTAKER soou tanto ansioso e apologética.

Patrick se virou, um ponto de interrogação no rosto, ele abriu sua metade

Boca para falar, mas Percy já estava recuando nas empresas funerárias, assim

Patrick seguido. Percy fechou a porta atrás de Patrick.

"Desculpe incomodá-lo, venha para o escritório, " Percy estava hesitante ele

Odiava colocando as pessoas no local, empresas funerárias são como médicos, lá
para

Acalmar. Patrick Percy seguiu para o escritório, ele olhou ao redor e



Tomou uma respiração profunda antes de se sentar em uma poltrona de couro.

Olhou ao redor da sala, com pinturas a óleo, Fotografias de paisagem em

Na parede, um pouco como Miss Samson's. Percy sentou atrás de um hugh
mobiliário

Secretária, ele observava calmamente como Patrick tomou tudo.

"Eu sei rapaz, você não foi aqui desde que seu pai morreu ".

"Sim ", suspirou Patrick, ele olhou para o tapete persa antes

Olhando para Percy, houve novamente uma lágrima no olho do Patrick.

"Era o aniversário do seu pai, há alguns dias atrás, eu sei o quanto

Um aniversário significa Irish Folk ".

Percy sorriu, ele esperou por Patrick para soprar o nariz, Percy foi paciente,

Era parte da arte da empresa, você nunca hussle.

"Eu acho que eu poderia estar recebendo um frio, mentiu " Patrick como ele
colocou a sua

Lenço.

"É a época do ano para eles, " Percy sempre foi atencioso, sempre

Medidos, além de quando ele falou de Roger o tráfego warden.



"Bem, o que você quer, então? " Patrick tinha recuperado a si mesmo, a sombra

Tinha passado sobre ele, ele estava de volta a luz do sol novamente.

"Você pode ajudar, você pode ser um empresário atuando para mim? "

"Se você quer agir, por que não pedir a Roger? " brincou Patrick.

"Não, mas sério você pode me ajudar? " Percy olhou preocupado enquanto ele
falava.

Percy levantou-se e foi até a mesa, ele trouxe uma garrafa de vidro cortada

De whisky, ele deixá-lo fazer o persuadir para ele.

"É um pouco cedo, mas você pode torcer o meu braço ", afirmou Patrick como ele

Tomou o copo de Percy.

"Então não havia nenhum amor perdido entre Andy e Rob, Rob não é uma pessoa
fácil

De qualquer maneira, como ele é tão cheio de si mesmo, e Rob tem um sentido de
doentes

Humor ele gostava de tirar uma soneca dentro dos caixões. "

Patrick tomou outro gole de seu copo, ele poderia dizer o que estava por vir

Ao lado, havia um velho clássico de Bob Hope na t.v. a noite antes,

E um dos filmes de Bond foi mais uma vez a semana antes que.



Percy assentiu ele podia ver Patrick tinha imaginado", SIM Andy aparafusado a

Tampa. Rob deve ter bateu pé para idades antes de ouvi-lo, ele era como

Vermelho como um tomate no momento em que eu peguei a tampa fora. ele
apenas fechou a cara para mim

Antes de assalto.Então agora não é roubar, e Andy está ocupado em sua

Curso de computador, " Percy olhou para a secretária todos os humilhados.

"Bem para uma garrafa de presente eu sou todo seu, para a semana, realizou-se
Patrick "

O copo por meio de um brinde.

"Você realmente pode poupar o tempo, quero dizer que você vai pagar é claro. "

"Não insulte-me de falar de dinheiro, apenas uma garrafa de presente é o
pagamento

Suficiente. é o reserva especial, não é? " Patrick lambeu os lábios

Como ele drenado seu copo.

"Você dirige um negócio duro, só espero que Wayne tem outra garrafa.

Bem é melhor eu mostrar-lhe, " Percy tem a seus pés e segurou a porta

Aberto para Patrick.

Eles andaram abaixo um corredor até que chegaram a uma porta marcada
estritamente

Casa, Percy parou por um momento para olhar no olho do Patrick. Foi fazer



Ou morrer. Uma vez através da porta que estavam na área de preparação.

"Bem, é melhor começar este bit sobre, se os seus demais para você, então eu vou

Entender se você não pode me ajudar, " Percy, em seguida, mudou-se para o

Preparação laje, lentamente ele descobriu um corpo até que tudo foi revelado.

Patrick engoliu em seco, ele fechou os olhos, em seguida, aberta e depois teve de
Percy.

Patrick e colocou a mão no ombro do corpo de uma jovem mulher

Ainda bastante na morte. Patrick tinha que ser introduzido para os caminhos do

Morto, ao frio, à quietude. Ainda olhando para o corpo Percy

Falou, " eu vi pela primeira vez um falecido quando eu tinha nove anos de
idade, meu pai

Disse para não se preocupar como os mortos são os mesmos que os vivos, só o

Risos os abandonou, o brilho de seus olhos, a preocupação

Foi tirado de seus ombros, e a sua voz desapareceu para

A eternidade no paraíso. o brilho irá retornar para é o brilho de

A estrela, o riso vai voltar muito para sua a brisa da manhã e

A viragem marés são seus lados tremendo de tanto rir. eu tratar o

Falecido com a mesma cortesia como eu dou a vida, apesar de eu achar

O falecido são sempre mais educada do que a vida, só então "

Percy Patrick olhar no olho.

"Seu Percy ok eu acho que eu posso gerenciar, tão por muito tempo como eu não
tenho realmente



Preparar os mortos " Patrick foi tomando respirações profundas enquanto ele
falava.

"Você vai fazer muito bem. Meu pai também tinha algumas palavras sobre a
vida :ele

Disse que a vida são apenas os guardiões da alma, mas eles pensam

Sua existência é tudo, que sabem tudo, porque eles

Experimentar muitas coisas com todos os seus sentidos. o que não

Reconhecer é que seu tempo é curto e quando eu colocar seus corpos para

Resto então suas almas continua sem eles, sem o seu forte,

A sua fraca, seu bonito ou feio sua forma temporária, para o que eu

Podemos dizer, apenas que é um lugar melhor. Bem, isso é o que meu pai

Disse-me e eu disse Andy o mesmo quando ele tinha nove anos, só espero que
Andy

Vai dizer ao seu próprio filho algum dia. "

"Seu pai foi um pouco de um poeta, Percy, " pensou Patrick.

"Bem, seu por causa dele que eu amo os poetas, aquele velho ator, Dirk

Bogarde, agora ele escreve como um poeta, seria uma honra para enterrá-lo,

Eu ia fazê-lo para livre ".

"Tenho certeza de que ele tinha, mas não por mais de vinte anos ou assim."



"Bem, você parece ter passado no teste, se você tirar a mão dela

Ombro então vamos ir e ter um cuppa, eles não exatamente depois de

Nós," disse Percy como ele cobriu a menina.

"Como é que este morrer? " perguntou Patrick seus medos todos embora.

"Uma overdose de drogas, seus filhos são uma pena tão ingênua hoje em dia, não é
alguns

Pintas e livre de "amor" hoje em dia, bom o suficiente " Percy franziu a testa.

Com que eles deixaram a sala de preparação, foi tempo para um cuppa...

"Bem, agora que você já teve um cuppa é melhor você ir para casa e colocar um
terno,

E alguns sapatos pretos em vez das bombas, glorificado " Percy acenou para

Patrick's formadores.

"Eu vou estar de volta em meia hora, em seguida, " com que Patrick esquerda. Ele
esperava

Sua roupa estava ok, a última vez que ele usava uma menina bêbado tinha estado
doente

Na frente dele. Ele tinha sido significado para que ele limpa a seco, apenas

Ele tinha deslizado sua mente. Quando ele se volta para sua casa ele tem o terno
fora

E tentou-a, cheirava um pouco. Ele tinha que improvisar, passando-o para baixo

Com uma solução de dettol, então ele pulverizadas alguns desodorante.



"Bem, vou fazer, eu não gosto muito de qualquer maneira que ternos me fazer
olhar como um

"Kevin ". " "Kevin e Tracy, Deus era uma coisa, " Patrick olhou

Para o céu como se agradecendo a Deus o fato de que ele iria dividir com Tracy.

Encontrar seus sapatos pretos foi outro assunto, Patrick normalmente usava
qualquer

Mas de cor preta, isso é, quando ele não estava usando seus
formadores eventualmente.

Patrick encontrado seus sapatos, ele sorriu como ele os encontrou, ele estava no
ponto

De chamar de Santo Antonio, um dos amigos de sua mãe quando ele encontrou

Eles. Sua mãe sempre dizia que ele iria perder a sua bunda se não fosse

Amarrado sobre ele, ele realmente não perca as coisas, era só que

Lembrando onde tudo era apenas não era uma prioridade para ele. Ele usou

Yesterdays jornal para limpar a sujeira fora de seus sapatos pretos, para polonês-los

Ele usou o brilho de superfícies, bem, ele não tem nenhum polish

Ele e além disso ele estava com pressa para voltar para ele apressadamente Percy.

Amarrado o cadarço, somente eles quebraram a Lei de Murphy, estava bem e
verdadeiramente em

Ação para um Patrick Murphy, ele levou alguns de seus cadarços marrom escuro

Sapatos marrom-claro e o preto-los através de seus sapatos brilhantes.

Com que ele estava fora, ignorando as escadas, apenas a terra em uma poça.

Percy olhou para Patrick, lambeu seus lábios antes que ele falasse, " I



Acho que quanto mais cedo você começar-se yourself uma garota legal melhor. Há
uma tarde

Limpeza a seco em Inknield abertura de rua, você pode ir lá quando terminar

Esta noite, eu vou pagar, mas por agora você vai fazer. Apenas escove o cabelo e
dar

Seus sapatos uma rub ".

Patrick olhou downcase mas sabia que Percy estava certo, ele teria que smarten

Mesmo um pouco, não apenas para os mortos, mas para a vida, ou para

Meninas a qualquer taxa. Patrick penteou o cabelo e ficou à espera de Percy.

Aprovação, Percy apenas acenou com a adição de "endireitar você amarrar um
pouco tuck e

Sua camisa na parte traseira. "

"Desculpe eu só corri,eu queria voltar aqui logo que possível, "

Patrick deu de ombros e olhou para seu espumante esparramado

Sapatos pretos com cadarços marrom.

"Se você for na sala de preparação sob a pia há um velho biscuit

Estanho com atacadores pretos e polaco, mas dow não faz uma grande confusão de

Seu terno, e não se esqueça de esfregar as mãos novamente. Você é um

Undertaker agora não um coalman, " Percy soou áspero mas Patrick

Entendida, Percy foi o mundo desabar.

A campainha tocou, então Percy entrou e respondeu, endireitando seu



Laço perfeito antes de sair do quarto. Patrick sorriu, mesmo que ele tinha para

Admitir que ele era uma visão, o suficiente para fazer o pai de Percy girar em seu
túmulo.

Quando Patrick smartened tinha-se Percy deu-lhe uma vez mais.

"Ok, você vai fazer, agora eu quero que você olhe depois a capela do repouso, um
ou

Duas pessoas virão para ver seus entes queridos ".

"O que eu faço? " Patrick parecia pouco à vontade.

"Basta ser simpático, dizer o menos possível, ser gentil, e acima de tudo

Fique fora do caminho. Não é um centro turístico onde você pastor pessoas

Através de tão rápido quanto possível, deixe os mortos e os vivos têm o seu

Momento de dignidade, " Percy fechou os olhos e fez uma pausa, " Desculpe
Patrick I

Estou sendo duro com você, apenas urso com mim, " os olhos de Percy disse tudo.

"Claro, " respondeu Patrick tocando no ombro de Percy.

Na capela de resto duas velas preta queimada em cada lado de um

Caixão. Atualmente, uma mulher entrou e pediu para ver seu marido, assim

Patrick levou para o caixão.



"Isso não é minha amante Ernest, ".

"Você está completamente certo, madame, por vezes, quando as pessoas estão
de, quero dizer quando

As pessoas têm passado sobre eles olham um pouco diferente, " Patrick foi

Tentar dizer as palavras certas, foi uma luta para ele.

"Eu ainda não me dizer o seu Ernest ".

"Você tem certeza? " Patrick perguntou timidamente debrum em direção ao caixão.

"Nós fomos casados por 40 anos e tiveram seis filhos, então eu

Deve saber o meu marido, ele sempre tinha um pouco de um bronzeado, mas
nunca que muito"

Patrick olhou para o caixão, havia um homem negro no interior.

"Oh, desculpe-me, perdoe-me, ele deve ser um presente aqui, Patrick "

A terra se queria engoli-lo, ele se sentia como um Wally.

"Aí está você, Ernest, você estava sempre brincando de esconde-esconde
comigo, eu

Lembre-se de quando fizemos o nosso namoro em Victoria Park, logo após a
guerra,

Foi tão divertido. Nós rimos até que chorou, apenas aquela vez que você estava

Surpreendido e eu achei que você assim como você estava tendo um astuto xixi. I

Nunca corei tanto em minha vida, e os dias em que você não, não até



Houve anel no dedo. "

A mulher sorriu para seu marido, as memórias tudo correu como um

Freak Spring Tide,logo eles iriam ebb afastado e não haveria mais marés,

Este foi o último splash e ela foi Ernest's mar. Agora esta

Realização ocorreu-lhe que o sol estava se pondo sobre seu marido para sempre,

O spray de final foi uma lágrima solitária caiu de seus olhos que a terra em seu

Marido para sempre agora ainda corpo. Patrick observava das sombras, ele

Só queria que ele poderia se fundir com a parede, ele sentiu-se como um
intruso, um

Ladrão de lágrimas, se ele não estava lá, talvez ela iria chorar mais, talvez

O amor perdido iria derramar. De uma forma Patrick sentiu como se fosse todo o
seu

Avaria, ele mordeu o lábio, ao menos seus sapatos polidos foram corretamente
agora.

"Bom amante eu vou dizer adeus, então, não ser irritante aqueles anjos, eles

Não pode gostar de ocultar e procurar no céu. Foi engraçado como você estava
jogando

De esconde-esconde com os netos quando você teve seu ataque cardíaco e

Morreu, " as palavras carro rebocado para ingressar Ernest na eternidade. a mulher

Finalmente percebeu que ela estava sozinha, não haveria mais Ernest

Este lado da imortalidade. Ela afastou-se do caixão e, em seguida, tendo

Um último olhar para o rosto que tinha sido metade de sua vida, ela scurried fora

Da Capela de repouso. Patrick foi deixado sozinho com os mortos.



"Bem, Ernest, ela realmente não te amo,eu só espero que eu posso encontrar
alguém para

Me ama tanto, " Patrick suspirou, ele fez uma nota mental para seu anel

Mãe também, ele só tinha neste mundo, não há filhos ou

Netos, talvez nunca seria.

"Bem, então, como é que vai? " Percy tinha rastejou silenciosamente atrás de
Patrick.

"Eu estou bem, apesar de não lhe fez perceber que quando o fim vem,

Vem, você tem que fazer o a maioria de o que você tem neste mundo, "

Patrick olhou para seus sapatos, agora com cadarços também, ele sabia

Foi o amor que os laços não importava mais.

"Eu apenas tinha o pagamento final em um funeral desde o ano passado, eu estava

Espantado que eu alguma coisa do homem ".

"Percy, você quer dizer que as pessoas têm, bem ter morte na nunca nunca

No slate? " perguntou incrédulo um patrício.

"Alguns fazem, se você não está pronto para um funeral e que refiro-me a um
funeral?

Custos, existem os carros, os sacerdotes, o enredo para não mencionar o

Caixão em si. Logo, monta um funeral básico agora é oe1000 ".



"Eu nunca pensei de que maneira antes. "

"Então eu sempre obter um ou dois por ano, que não pode pagar ou até mesmo não
vai pagar então

Eu tenho que levar o custo. Não posso muito bem cavar para cima e os organismos

Recupere o caixão como se fosse algum tipo de mobiliário, recuperou três

Peça suite. tenho oe10000 em dívidas em minhas mãos no momento,

Apenas metade dos que serão recuperados, " explicou Percy.

"Mas você bem fora do comércio de casamento? "

"Oe100 extra para bunting nos rolos, bem como o carro em si, mas

Casamentos ajuda a cobrir as perdas em funerais. Eu mesmo tive um casal de

Os recém-casados não pagam suas contas. Pode ter sido o dia mais feliz da sua

Vidas, ele certamente não foi um dia feliz para mim, " Percy suspirou.

"Desculpe, eu parecem ter atingido um ponto nevrálgico, " Patrick olhou para seus
sapatos

Novamente, os sapatos parecia ser a única coisa que ele tinha direito.

Percy sorriu, "você mente tanto de nós nunca vai passar fome, caixões e pão

São sempre necessários, afinal não Marie Anntonette dizer "Deixe-os comer

Caixões", quando ela foi dito que o povo não tinha pão ".



Os dois riram, o humor de Percy tinha levantado, eles iriam vencer

As dificuldades entre eles.

"Bem, eu espero que você está sentindo-se aplicar uma entrega tenho vindo a
qualquer minuto agora"

"O que? "

"Caixões de curso, " Percy respondeu com um sorriso.

"Caixões de curso, " eco Patrick sorrindo também.

Meia hora mais tarde um grande camião, tão grande como uma remoção de
mobiliário

Van chegou, estava cheio até a borda com caixões. Percy costumava ter um

Oficina de carpintaria que fez os caixões, mas para os últimos vinte anos, ele

Compraram seus caixões a granel. foi rentável, afinal, e foi

O que as pessoas queriam. Percy, Patrick e os dois homens entrega o vazio

Longo, curto, o gordo e o magro caixões. A única coisa que fez

Patrick parar em seu caminho era a visão de quatro pequenos caixões brancos,

Caixões para bebés, este enviou um arrepio para baixo sua coluna vertebral, ele
fechou os

Olhos e boca suja "Querido Deus Não", ele só esperava que ele não viu um bebê
morto



Enquanto ele estava ajudando Percy para fora para a semana.

"Bill chama estas a desligar o peg caixões, ao contrário do feito para

Meça uns nos dias velhos, " bufou Percy como ele moveu um caixão.

"E o que você pensa que está fazendo, bloqueando a via pública? "

Foi Roger tinha se concretizou como a condensação do vapor de água, seu livro foi
aberto

E sua pena foi no pronto.

"Você está sacrificando-me pouco de merda, você não pode apenas piss off,

Está quase terminado, de qualquer maneira ", disse Percy tersely.

"Isso não é maneira de falar com um funcionário do governo ", disparou Roger.

Percy estava prestes a snap agora, era trabalho duro, trabalho pesado descarga

Os caixões.

"Olha, só porque eu tinha que pagar um bilhete em que você deu Andy não

Significa que você pode me dar um a cada dia da semana. Além disso tenho
permissão

Do Conselho, " sibilou Percy.



"Bem, só pressa acima de qualquer maneira, " Roger picada.

"Eu acho que há outro carro transportador para baixo da estrada, " sugeriu Patrick.

Roger's antenas tremeu, em um movimento rápido caneta e estavam no seu livro

No bolso, ele pulou fora apressadamente, dando um último olhar para trás em
Percy

Apenas esta foi sua ruína como ele bateu em um poste.

"Bobagem sod, serve-o, " riu o condutor do camião o cônjuge...

Percy e Patrick tinha acabado um refrescante cuppa quando o

Telefone Tocou, Percy respondeu, calma dignidade humana foi a marca da sua

Telefone, Patrick ficou impressionado.

"Eu estava apenas querendo saber o que seu gosto a pegar um corpo de uma
casa, você

Sabe como é a primeira vez? " questionou Patrick.

"Bem, você vai descobrir em breve, você pode ir e coletar um defunto de

Latimer Rd, do outro lado do parque, no Quingleton, " respondeu Percy.

"Você é um amigo Percy, " Patrick sorriu.



"Lembre-se de ser gentil, ser digno, e endireitar sua gravata e prenda o seu

Camisa em antes de ir, " Percy parecia mais e mais como a senhora deputada
Murphy.

Para Patrick levou a lattimer Rd para recolher os mortos, que certainy senti

Melhor chamar o corpo morto por esse nome.Na casa Patrick foi mostrado

No andar de cima, um coro de soluços ecoavam ao redor da casa, embora eles
tranquilo

Tocou na cabeça do Patrick sons como fazer quando você tem uma ressaca que ele
queria.

A pressa, para começá-lo sobre com ele não poderia apenas. Um da família ajudou
a

Patrick coloque o corpo no caixão de coleta, ele apenas lembrado

Para desativar o caixão em torno de modo que o cadáver saiu de casa primeiro os
pés,

Se deixou de cabeça a tradição era que o espírito iria olhar para trás

E assombrar a casa, primeiro os pés era. voltar ao realizadores Percy

Patrick ajudou a descarregar a carga humana, juntos eles levou-a para o

Sala de preparação.

"Bem, você me diga, como foi, como se sentiu? "

"Eu me sentia como um ladrão, eu tinha de fingir que estava fazendo algo

Ordinário, apenas a sua não. me senti como se a família fosse armazenar detetives

Só eles não intervir, mas os olhares, os olhos, os soluços, sentiu



Como se fosse tudo culpa minha e, em seguida, o pior de tudo é que eles
agradeceu-me ".

"Isso é sobre a direita, você vai ser um grande empresário, se alguma vez você dá
acima o

Pão, você parece ter aprendido muito. "

"Eu vou manter o pão e o leite, mas trata-se de uma educação que é

Com certeza, " Patrick balançou a cabeça confirmando os seus pontos de vista.

"Não é todo triste, há coisas engraçadas também. "

"Uma coisa engraçada aconteceu no caminho para o cemitério, " misquoted
Patrick.

"Bem sim. Só no mês passado, estavam em um funeral, os familiares foram

Na sequência atrás. Uma luta quebrou para fora para ter o lugar de honra apenas

Atrás do caixão, realizada somente a luta foi entre a viúva e o

Amante. Verificou-se que em seu leito de morte, o homem mudou a sua vontade
em

Favor da sua esposa, a senhora foi deixado de fora. A viúva blurted para fora

Para provar que o marido a amava mais do que a amante. Então o par de

Eles começou a lutar, as bolsas foram usadas como armas, o amante mesmo

Tomou seu sapatos e tentou bater a viúva sobre a cabeça com o calcanhar".

"Eu aposto que você riu de sua cabeça fora, " Patrick sorriu.



"Não, o undertaker nunca ri, e nunca em definitivo, além de eu

Deixou cair o caixão se eu ri, embora eu não sorrir muito, vendo

Como a minha volta foi para os pranteadores. "

"Deve ter o biscoito para o oddest coisa a acontecer. "

"Não, de todo. Logo após a guerra, quando eu ainda era um jovem bonito

Mulher veio bater à porta ao anoitecer. Ela perguntou meu pai quanto foi

Os mais baratos funeral. Quando ele disse que ela entregou-lhe o dinheiro de um

Mala. Então ela Assobiado, com seus dedos na boca dela, a maioria

Unladylike, que veio de um táxi na esquina, suas luzes eram

Out, o condutor saiu e abriu a porta do passageiro. um corpo caiu fora

Sobre o passeio, o motorista de táxi arrastou-o para a morte de nossa porta.

Certificado foi no bolso do casaco. Ela disse que era seu pai e que ele

Era um bastardo miserável e foi bom riddance para lixo mau ela se curvou.

Para endireitar as suas meias, se bem me lembro era um looker

Também. e, em seguida, ela o beijou taximan, o tipo de beijo que você não mesmo

Ver em filmes naqueles dias. Ah, e ela disse adeus ao seu pai, o

Taximan acenou também, ou melhor, acenou com dois dedos como " Adeus.

"O brincar!" " Patrick foi surpreendido, para dizer o mínimo.



"Eu estou sorrindo, sua tão verdadeiro como estou aqui. Foi o oddest

Morte esta empresa teve de lidar. Meu pai não chamar a polícia, mas

A certidão de óbito estava em ordem, o médico confirmou que assinou

Que não houve jogo sujo. Portanto, o sepultaram, ninguém veio para chorar

Ele, um verdadeiro Elenor Rigby thats com certeza, " Percy suspirou e balançou a

Cabeça, uma vida mais e sem lágrimas para chorar a sua passagem, que estava
triste.

"Bem, se você não precisa de mim mais eu vou mudar e, em seguida, colocar o meu
terno em

Os produtos de limpeza ".

"Obrigado, Vejo você amanhã. "

Patrick tinha tomado seu terno para os limpadores e degrau de sua mãe

Quando seu telefone tocou. Era Percy.

"Você tem o rádio ligado? " Percy parecia na borda.

"Não, por quê? " perguntou um MISTIFICADO Patrick.

"Ele só tinha um rádio comercial! "

Patrick não sabia o que Percy era sobre, ele não sabe de Percy.



Tom que ele estava apto para matar ou estrangular alguém, nem mesmo Roger
tinha

Nunca tem tanto de cabra de Percy. Que foi evidente a partir de Percy
estrangulada

Afobado e tons.

"Rob, o pouco de merda, depois de tudo que fiz por ele, eu lhe ensinou.

Tudo o que ele sabe e como ele me reembolsar? Ele tinha um anúncio no

Rádio para um velório, seu funeral, só que ele está usando o meu

Nome. O anúncio diz depois de cem anos de tradição geadas é

Movendo-se para novas instalações ".

"Mas ele não pode fazer isso, o que infere a você e você não está se movendo.

"Eu sei que o Patrick, mas Joe sabão, os ouvintes sabem que eu vou.

Sue é o que eu vou fazer. E pensar que ele foi atrás de minhas costas depois de
tudo

Eu tenho feito por ele, ensinando-lhe embaling e colocando para fora, todo o
show,

As obras. Em seguida, o pestinha tem uma rádio comercial, seu gosto

Deus publicidade no rádio, só não é feito, seu indigno, um

Undertaker real nunca iria fazê-lo ".

"Ok, eu entendo, Percy deixa apenas esperança Andy vem a seus sentidos e

Retorna à dobra, " ele era coxo conforto, era tudo o que ele podia pensar.



"Desculpe Patrick, se apenas Andy não tivesse ido, eu apenas orar ele volta ".

O telefone foi morto, Percy estava em choque, ele estava sozinho, o que poderia

Ele fazer. Patrick só sabia que queria um quartilho, poucos fariam Percy nº

Mal qualquer um.

Danny estava perguntando pai para outro empréstimo Jimmy sabia de algo.

Estava errado, mas ele não podia negar o seu único filho, não importa o quão pouco
à vontade

Ele se sentia.

"Mas eu dei-lhe dinheiro esta manhã, Jimmy " Decruados o rosto de seu filho.

"Tenho segurança, " Danny olhou para seu pai pela primeira vez.

Danny chegou no bolso interior do seu casaco de couro para um grande

Anel de ouro com uma runa design. Jimmy tomou-o de seu filho e

Examinou-a, seu filho parecia nervoso, ele não queria ver seu pai no

Olho.

"Vale a pena oe300, mas eu vou levar oe100, " Danny estava quase implorando.

"Não é roubado é? " Jimmy sentiu com certeza que era, mas ele tinha



Para dar a seu filho o benefício da dúvida.

"Meu amigo no necrotério o deu a mim, Danny's " responder apenas

Que ele não tinha roubado.

"Então ele é um você está emprestando dinheiro para, " Jimmy soou

Triunfantes.

"Sim, mas eu não deveria ter-lhe dito que, " Danny olhou sobre a loja

Como se para verificar se ninguém podia ouvir sua conversa.

Jimmy deixou seu filho fora do gancho, ele retomou seu exame do anel.

"É muito bom, único, talvez até mesmo worth oe400 com um pouco de limpeza

Um toque muito agradável de facto ".

"Bem que eu recebo o oe100, " Danny estava olhando para seus pés, esgueirando

Olha para seu pai.

"Ok, tão por muito tempo como não é roubado, " ele olhou duro para seu filho
novamente.

"Não papai, honesto ".

"Ok, eu vou dar-lhe oe100, mas só espero que isso não conduza a problemas,

Eu não gosto de você pedir o dinheiro. "



Jimmy contado o dinheiro antes de entregá-lo a Danny , recheadas de Danny.

Em seu bolso e foi ido. Jimmmy estava prestes a furar o anel no

Gabinete monitor quando ele pensado melhor, então ele colocou em sua jaqueta

Bolso. Olhando para a foto de sua esposa morta, ele murmurou "Eu só tenho

Este horrível sentimento de que nosso filho é até nenhum bom ".

Percy teve de fazer uma captura tarde naquela noite, foi no

Hospital necrotério. Danny e algum amigo dele estavam lá, eles não

Percy pareceu notar mas ele os viu.

Na manhã seguinte, Bet.Mulholland apareceu inesperadamente na

Empresas funerárias de Percy, ele foi surpreendido ao ver Patrick lá.

"Tudo bem, eu só estou ajudando para fora por uma semana, agora o que eu posso
fazer por você? "

"Você pegar um corpo, um falecido eu significo Hospital do Jardim

Ontem à noite? "

"Não, apenas um de lattimer Rd, Percy deve ter coletado, ele próprio".

Percy veio ao escritório para ver por que bet.Mulholland estava lá.

"Você tem uma mulher de sessenta aqui, peguei de Jardim



Hospital ontem? "

"Sim, eu trouxe em mim", respondeu Percy.

"Posso dar uma olhada? "

"Sigam-me, em seguida, " Percy abriu o caminho para a preparação.

Bet.Mulholland olhou para as mãos do corpo, o dedo do anel de casamento

Estava um pouco machucada. Ele trocaram olhares com Percy.

"Eu estava preparando o corpo, eu notei isso também, eu acho que pouco de
detergente

Foi utilizado para obter o anel off ".

"Um valioso anel, a família quer de volta, só a sua ido. "

"Bem, você sabe que eu nunca iria fazer uma coisa dessas, " disse um indignado
Percy.

"Apenas a cumprir o meu dever ", afirmou bet.Mulholland firmemente sentado em
cima do muro.

Bet.Mulholland anotou o que ele tinha visto em seu notebook, então com que

Ele tinha ido embora. Percy o observava ir, Patrick saiu do escritório

Segurando alguns papéis, havia um sorriso no rosto do Patrick.



"Isso vai ser a sua campanha publicitária para combater Rob? "

"Bem, sim, eu tenho que fazer alguma coisa, ele apenas não pode começar afastado
com ele."

"Eu deixaria para os profissionais da publicidade, se eu fosse você, sua melhor

Aposta seria a carta de um advogado para a estação de rádio,diga-lhes que a

Publicidade é enganosa e quebra o código da publicidade, o seu verdadeiro porque

Faz com que você tenha movido e não que o jovem Rob é a criação de um novo

Empresa em concorrência para você ".

"Parece que a coisa certa a fazer, só que com Andy ido não posso

Pensar em linha reta.

"Olhando para estes anúncios eu diria que era simples, " Patrick entregou o

Os papéis para Percy, Percy aparafusado-los prontos para o caixote do lixo.

Por agora bet.Mulholland tinha alcançado Jimmy's joalheiros, ele fez uma pausa
para

Dar a janela exibir um olhar superficial, apenas no caso de o anel ausente

Estava lá no visor. Jimmy olhou para cima para ver o sargento parado ali,

Ele não estava sorrindo, seu notebook estava fora.



"Isso parece oficial, o que posso fazer por você? " Jimmy parecia calmo, mas seu

Coração estava batendo mais rápido.

"É Danny? "

"Não, por quê? "

"Um anel desapareceu de um corpo no necrotério, seu valor

Bem como sendo de valor sentimental, " o sargento estava colocando sua

Já fora do notebook.

"Você não acha que meu menino teria alguma coisa a ver com você? "

"Bem, eu tenho sido apenas a de Percy o anel não é sobre o corpo, eu falei

Para um ou dois funcionários do necrotério, é apenas o seu moço e seu amigo, um

Martin algo ou outro, então eu falei para todos ".

"Bem, ele não está, eu posso levá-lo para ir até a estação quando ele vem

De volta, " Jimmy estava tentando ficar calmo.

"Ok, eu vou estar em contato, " o sargento esquerda. Por que a polícia sempre

Dizer "Eu vou estar em contato", é que eles parecem ter a mão superior ou?

É parte de sua formação, mil e uma coisas para dizer quando



Lidar com o público em geral, o policial sendo favorito do "você é

Trincada". Não que Jimmy estava pensando sobre isso, ele só tinha um

Preocupação, o que fazer com o anel que estava queimando um todo em seu

Bolso. Se apenas sua esposa era viva, ela saberia o que fazer.

A porta se abriu, era a resposta para Jimmy's orações. Um jovem

Rapaz, que apenas tinham apenas comprou sua primeira máquina de barbear
entrou, ele foi seguido

Por um namorada grávida. a maneira que vestido você poderia ter facilmente

Ter confundido ela por Maria da natividade, jogar uma imagem cristã.

A resposta para as orações de um judeu, Jimmy teria riu salvar para um

Coisa, ele sabia que ele estava prestes a "cerca" bens roubados. O que mais poderia

Ele não, ele não poderia deixar seu filho ir para a cadeia poderia ele?

"Podemos ter um anel de casamento por favor, " o garoto estava tentando parecer
feliz,

Não é preso, seu rosto traía.

Jimmy olhou para o par delas, ele apenas sentiu pena, o que é um começo para um

Par de dezoito anos de idade. Eles só poderiam pagar oe40, isto é, se sua

Aparência era qualquer coisa.

"Bem, na verdade, Senhor, nós temos uma oferta muito especial, oe40 para este

Anel Único, " Jimmy produziu o runed, o anel de ouro roubado.



"Isso é grande, muito grande, eles vão amar esta em Londres, " a menina

Estava sorrindo de orelha a orelha.

O menino, o relutante o homem e pai entregue oe40, a garota beijou

Ele, ele finalmente tinha feito algo certo.

"Bem, eu espero que você aproveite sua viagem a Londres, " Jimmy estava
pescando, ele

Estava esperando.

"Nós estamos indo viver lá, na casa do meu pai, Billy vai ajudar

A parada do meu pai, em Covent Garden, " sorriu a garota.

Quando saíram, todos os sorrisos e risadas Jimmy olhou para o oe40 em seu

Mão. Ele se sentia sujo, ele não poderia manter esse dinheiro. Ele decidiu que iria
colocar

Ele em um envelope e dar a caridade. Talvez o repouso para solteiros

Mães, enquanto ele não manchar suas mãos com ele. o sino sobre a

Porta da loja tocou, Jimmy olhou para cima para ver seu filho Danny.

"Oi papai, eu apenas caiu para minhas fitas, então eu vou desligar por alguns

Dias com meu amigo ".



"Quem pega dinheiro emprestado, é que seu carro fora? "

"Sim, mas o que foi pai? "

Jimmy saltou de trás do balcão, ele queria uma palavra ou dois com Danny's

Chamado amigo. Houve um ronco de um motor e um squeel de freios como

Danny's amigo expulsou, Jimmy voltou na loja, rodando o

Sinal na porta para "fechado".

"Você sabia que o anel que você me deu foi roubado? "

"Claro que não! " protestou Danny.

"Roubar os anéis dos mortos, você está tentando me transformar em um nazista,

Você se lembra o que aconteceu ao nosso povo na guerra. Bem você, ou

Você acha que sua história antiga, e não a sua, a sua e a história da família.

O que você faz, você me dar um anel, roubado do " Jimmy estava morto!

Fumos.

"Mas pai eu não sabia que era roubada, honesto, " Danny olhou pleadingly

Para seu pai, mas todos os olhares do mundo não poderia mudar a sua

A mente do pai.

"Mesmo se você está dizendo a verdade, o que você está fazendo por aí com



Um homem como ele. Eu não gosto do olhar dele, ele está apenas usando você,

Mas você é muito burro para vê-lo ".

"Desculpe papai, eu realmente não sabia que era roubada ".

"Nós não falamos que tocam novamente, como para você, faça as malas."

"Mas você não pode atirar-me para fora! " Danny estava implorando novamente.

"Você vai ver o seu tio Abraão, há um voo da El Al

Hoje à noite!"

"Mas pai, " a voz de Danny parou, o olhar no olho de seu pai tinha

Mais peso do que qualquer palavra.

"Seu tio quer Israel e Abraão, ou a sua polícia, " Jimmy não era

Fazer para ser movido.

"Ok, eu vou pai pack " Danny sabia que ele era imbatível.

Bet.Mulholland tinha ido de volta para o hospital para entrevista Martin

O amigo de Danny e o último como possíveis suspeitos.

O sargento entrou na frente do hospital, Martin estava saindo através do



Voltar entrada. Martin amaldiçoou sua sorte, Danny tinha sido uma boa fonte de

O dinheiro, e se ele poderia ter usado ele como um muro depois que teria sido

Ainda melhor. Agora, ele teve que abandonar o seu trabalho no hospital, com
todos os

Benefícios que significava, muitas vezes, "a pé" em grandes hospitais e enfermeiros

Podem ser manipulados para dar favores. Martin deixou amaldiçoando sua
sorte, seu

Amigos e hospitais em geral.

O dia seguinte era o serviço fúnebre para o jovem com

Marcas de agulha nos braços. Patrick levou a hearse carregando o corpo, ele

Não pôde deixar de sentir pena de seu passageiro, ela tinha sido um tolo, mas

Morrer era um preço alto a pagar por ser um. Bet.Mulholland foi no

Graveside, um ou dois amigos, também, cerca de dez em todos, não muito para
mostrar

Para uma vida.na distância de pé debaixo de uma árvore estava outro, inflamula

Foi Martin.Ele estava amaldiçoando sua sorte novamente, ela havia sido uma boa
client

E quando ela não podia pagar com dinheiro ela sempre consegue fazer as coisas

Interessante para ele. Quando as últimas palavras foram pronunciadas
bet.Mulholland

Levou mais de parar ao lado do hearse rir de Patrick.

"Bem, eu espero que você gosta de seu novo trabalho, de entregar o leite para

Entrega de mortos, tanto com o lento andamento envolvidos, a partir de uma bóia
para um



Hearse, " ele riu muito de sua própria piada.

"Eu aposto que este hearse poderia bater o seu Rover, " disse Patrick balançando o

Isca.

"De jeito nenhum, coisa que nunca fez mais de quarenta ".

Sem mais delongas Patrick correu fora, acenando para fora da janela no

Bet.Mulholland. Quando Patrick chegou a cemetery gates, ele parou.

"Eu deveria reservar-lhe para que o truque, " Retrucou Bet.Mulholland.

"Mas você não, você nunca viver as fofocas, sendo fora correu por um

Hearse, " Patrick começou a rir.

"Você sempre foi o dick inteligente mesmo na escola ".

"Eu sei, além disso é uma estrada privada, então você não poderia livro me

De qualquer forma," Patrick foi triunfante.

"Sarg, há um acidente na Madeira Rd, é melhor assistir, " interrompido

O P.C.

"Eu vou pegar mesmo para isso, basta você esperar, " Bet.Mulholland tentou
manter uma

Cara reta, mas falhou.



"É melhor você ir em frente e realizar algum verdadeiro trabalho policial, "
solicitado Patrick.

Bet.Mulholland acenou adeus Patrick - usando apenas dois dedos.

Patrick sentou no hearse rindo, ele nunca pensou que ele aproveite seu tempo

Como um empresário, mas ele estava gostando, depois de tudo.

O resto da semana do Patrick na empresa business foi

Ordinário, isto é, se o trabalho poderia ser chamado Martin era comum.

O principal suspeito para o anel, assim Danny súbita de voo

Israel foi aceita como a "loucura da juventude " Jimmy estava muito só.

Preocupado sobre o anel, ele deu oe40 para as mães solteiras' home, ele

Também orou por perdão no sábado. Ele só esperava que Danny iria

Ser um homem mudado quando ele voltou de Israel.

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com

O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker (c)

Por



Michael Casey

Capítulo Cinco...Wayne's Domaine - o Pub

Wayne foi o proprietário do comerciante, o pub local para o

Street, o nome Wayne não foi muito Inglês, sua muito americano se

Nada. a culpa foi sua mãe, ela simplesmente amava John Wayne, como seu

Marido foi afastado na guerra, ela poderia fazer o que ela gostava, então ela fez.

Wayne Errol Roberts foi para as mãos de seu pai, em seu retorno, ela

Errol Flynn também gostei muito, também, a criança tinha que ter um nome do
meio

Não? Wayne tinha trabalhado arduamente na fábrica, parafuso Nettlefolds

Ele também fez um pequeno bar trabalho. Depois de alguma pesquisa que ele e sua
alma

Nettlefolds esposa decidiu sair e ir trabalhar em tempo integral na barra.

Fez uma formidável equipe, após anos de trabalho para os outros, eles decidiram

Ir trabalhar para si próprios. Eles acabaram com o comerciante, sendo a

A parte inferior de uma pilha de bad bad pubs, era um começo, porém, não foi?



Uma semana depois de chegar e ainda amaldiçoar sua má sorte, desastre

Atingiu, ou melhor, de um camião de 20 toneladas atingidas. Agora, este teria
matado

A maioria dos sonhos dos povos, mas para Wayne e Maureen era apenas o início.

Agora, quando uma fábrica de cerveja tem um pub em suas mãos que ele poderia
fazer

Sem,um camião batendo é uma dádiva de Deus. Portanto, a cervejaria pensei que
seria

Pegue o dinheiro e executar, deixando o profissional como um castelo
abandonado, um

Versão muito ruim de Dudley Castelo até a estrada. Wayne waddled sobre

Olhando para os danos, Wayne olhou como um senhorio, ampla careca

E não muito alto, completado por meio directo de ouro óculos. Maureen

Parecia quebrado, eles estavam na parte inferior da lista de cerveja, se não

Foi no pub, então não havia trabalho. desempregados beckoned Maureen.

Era como um salgueiro chorando suas lágrimas manchando sua maquiagem, ela já

Willow como corpo agora uma perfeita imitação, seus longos cabelos ondulados
todos

Downcaste, seus braços limp e impotente ao seu lado.

"Não é tão mau como parece, " mentiu Wayne.

"Wayne, você acha que poderíamos obter nossos empregos de volta no
Nettlefolds, fomos

Sempre bons trabalhadores, sei anos desde que saímos, " Maureen parou

E começou a chorar novamente.



"Tudo estará ok, apenas confie em mim, " Wayne estendeu os braços e

Sufocada sua esposa em seu abraço, enquanto seus olhos percebeu o estrago.

A cervejaria foi surpreendido quando uma semana depois Wayne escreveu para
perguntar se ele poderia

Comprar o pub, e não ser um inquilino mais. A cervejaria pulou no

Oportunidade para descarregar o lugar, então Wayne assumiu a responsabilidade
de um gigante quebra

Puzzle,uma vez que o comerciante chamado casa pública. Maureen chorou e
estava doente,

Ela estava fazendo um monte de que ultimamente, Wayne não tinha notado que
ele estava tão ocupado

Fazer um ir ao pub, ou melhor, tentar. Isto foi há muitos anos atrás,

Antes de Wayne's sorte mudou. a senhora deputada Murphy jogado sua parte.....

O andaime era ainda, a parede e o pub iria cair

Se ele foi removido. a senhora deputada Maureen Murphy poderia ver Roberts
chorando, assim

Ela atravessou a estrada da padaria para confortá-la.

"Não chore tudo estará ok, com a ajuda de Deus e dois policiais

Como minha velha mãe dizia, " a Senhora Deputada Murphy estava tentando soar
alegre.

Um policecar com dois policiais em levou passado como se na sugestão, Maureen



Sorriu, o que mais poderia fazer.

"Você sabe que Wayne tenha comprado o lugar, era ruim o suficiente antes de

O camião bateu-mas agora, " a voz parou.

"Ele é um bom homem trabalhador, ele faria muito bem, a senhora mentiu "
Murphy.

"Mas eu não vou ser capaz de ajudar muito, eu não lhe disse, ainda estou
esperando

E há uma chance de seus gêmeos, " Maureen acariciou seu estômago.

"Se a ajuda que você precisa Meu Patrick será mais do que dispostos a servir atrás

O bar, ele apenas dezesseis mas ele é grande ".

"Realmente precisamos de seus construtores, mas só podemos ter recursos
materiais, nós

Não posso aford os construtores para trabalhar com eles, " Maureen começou a
chorar.

"Pare de suas lágrimas, você quer que seus filhos gêmeos para ser feliz não é?

Parar o seu choro, apenas rir esses próximos 9 meses, então você vai ter

Feliz gêmeos. Deixe o resto nas mãos de Deus, " a Senhora Deputada Murphy fez
uma pausa

Antes de acrescentar "e dois policiais.



Novamente sobre o policecar mestra carregando os dois policiais levou por este,

Tempo indo na outra direção. Ambas as mulheres viu-o e riu, foi

Melhor do que chorar não era? Senhora Murphy levou a sair de lá foi um

Quarenta horas em St.Mary's em Harborne, ela queria chegar lá antes que

Acabou. Ela tinha um favor a pedir uma mãe em nome de uma mãe a ser,

E que lugar melhor para fazer do que em quarenta horas.

St.Mary's em Harborne é luminoso e arejado, a senhora deputada Murphy passou
um

Hora lá, antes de sair de casa. Ela sentiu pena de

Maureen e Wayne, não ela e seu marido lutam para conseguir a padaria

Vai anos antes. A senhora deputada Murphy tinha argumentado longa e acirrada
com ela

Marido sobre se deve ou não pedir um empréstimo, o senhor deputado Murphy de
ser tão

Independente, no final, ela ganhou, ela sempre fez assim um interesse livre.

Empréstimo de oe1000 foi de um homem que podia pagar, como a senhora
deputada Murphy

Chamou-o, levou oito anos para pagar e o homem apenas sorriu seu

Obrigado, "Talvez um dia seu vai fazer o mesmo para alguém ", que é o que

Ele disse que ele era um cavalheiro, que é o que o Sr. e a Sra. Murphy chamou,

Nenhum mais alto louvor que eles poderiam dar. Agora como Deputada Murphy se
ajoelhou ali ela

Apesar de que a palavras de anos atrás, seu marido era morto agora,

Não seria arguements, então ela decidiu sozinha. Ela iria repetir o

Bondade, ela faria o mesmo por alguém. Houve algum seguro

O dinheiro de seu marido e além da padaria foi fazendo bem, ela sabia



Que mesmo se seu marido ainda estava vivo ele concordar no local, Todos

Ela teria que fazer seria repetir as palavras "Talvez você faça o mesmo. "

Ela viu um dos frades e pediu que ele iria dizer a missa para seus mortos

Marido e dizer para o outro homem que salvou sua padaria, anos antes.

Como ela deixou a igreja e cruzou a estrada movimentada St.Mary's então ela

Pode apanhar o autocarro número 11 de volta para casa seu calcanhar quebrou seu
envio

Dobar. Um caminhão se aproximou, ele estava quase em cima dela, talvez

Era porque ela tinha dito a sua oração, seja qual for o motivo, ela não

Junte-se seu marido morto, seu tempo não tinha vindo ainda. O camião gritou
para

Uma parada, metade de seu corpo estava sob ele, mas não esmagados como o
camião tinha uma

Sob alta folga. Os homens do camião veio scrambling para fora.

"Jesus, que já matou. "

"Oh, Deus, não, eu não suportava a visão de sangue ".

A senhora deputada Murphy mudou, seus olhos se abriram, ela olhou para os
quatro hulks

Elevando-se sobre ela.

"Graças a Deus, eu não estou morto, Patrick seria um órfão e, em seguida, ".



"Ela está viva! ", disse um.

"É que a senhora deputada Murphy? " disse outro.

"Claro que é! ", disse uma terceira.

"Vamos levá-la para fora, então, " disse o quarto prático.

Com que a senhora deputada Murphy foi puxado até seus pés novamente.

"Bem, rapazes sua sido um longo tempo desde que eu vi o último, mas teria

Sido melhor se você não me rolo sobre, " ela disse antes de irromper para fora

Rindo.

Mateus, Marcos, Lucas e João Gavin ingressou no riso, eles eram

Gavin Gêmeos construtores, dois conjuntos de gêmeos nascidos de um ano de
intervalo, agora homens crescidos

A condução de um camião.

"Meu calcanhar quebrou ", explicou a deputada Murphy segurando o sapato.

"É melhor dar-lhe uma carona para casa, o mínimo que podemos fazer ", afirmou
Mateus

Ouvindo os carros atrás começam a hoot.



"Vai ser um squeeze, " Sugestão de marca.

"Eu sempre podia se sentar na parte de trás ", afirmou Lucas.

"Não ser macio, começando a chover ele pegar a sua morte, não vou sentar

Em volta de João, ele é o mais forte, ele pode suportar o meu peso.

"Ele está sempre ficando as raparigas bonitas para se sentar no colo dele, " Lucas
brincou.

Sem mais discussão, todos eles tem, para com a senhora no John Murphy's

Levaram de volta para a rua.

É um vento que sopra nada de bom, no curso de

Viagem a Senhora Deputada Murphy descobriu que os rapazes estavam indo
através de um patch de mau

Quanto trabalho foi em causa. Para os meninos tinha tempo em suas mãos,
o tempo

O suficiente para fazer um pouco de caridade, talvez, como eles poderiam recusar
uma mulher

Eles tinham quase morto?, que a senhora deputada não Murphy colocá-lo dessa
forma, ela apenas

Disse-lhes que Maureen do comerciante estava esperando gêmeos, e foi

Resistente, que com Wayne ter que arrumar um meio demolido pub todos em seu

Próprio. como eles tem para a rua Maureen carregando dois sacos de compras foi



Prestes a ir para o pub, a senhora deputada Murphy saltou para baixo do camião,

João, não antes de dar um beijinho na bochecha como agradecimento por ter-la em
sua

Toda a maneira de joelho Harborne.

"Maureen, tenho uma idéia que eu quero que você pense sobre, " sussurrou a
Senhora Deputada

Murphy.

Maureen olhou chocado, Senhora Murphy explicou, ela colocou a mão no

Maureen do estômago também.

"Diga Wayne, ele estaria fazendo para os gêmeos, além de sua caridade, não

Seu apenas um empréstimo sem juros, pagar-me para trás quando você pode. eu
significo que eu prefiro ter um

Viver marido de dinheiro inoperante, " a Senhora Deputada Murphy foi jogar para
a galeria de

O Gavin Gêmeos sentado na cabine do seu camião assistindo.

Ela disse, "Gêmeos ", disse Mathew.

Ela disse, "Gêmeos ", disse Mark.

Ela disse, "Gêmeos ", disse Lucas.

Ela disse, "Gêmeos " ecoou João como ele esfregou os joelhos numb.



"Bem, então, decidiu que iria ser apenas não fazer nada, de qualquer maneira ",
disse João.

"Vamos só espero que eles estão, " começou Mathew.

"Meninas! " Todos disseram.

Com que as quatro mãos a partir da cabine, eles eram como gunfighters

Sair do stage coach,eles tinham uma missão, esta cervejaria de fixação necessários.

Eles caminhou até onde a senhora estava falando a Maureen Murphy, eles tinham
um

Olhar determinado em seus rostos, eram homens com uma missão, eles foram

No Ansells Bittermen", eram a coisa real.

"Desculpe interromper minhas senhoras, nós viemos para ajudar ", afirmou
Mateus.

"Eu não sei o que você quer dizer, " disse um perplexo Maureen.

"Eu penso que eu compreendo, Senhora " Murphy olhou os rapazes no olho, seu

Coração bater com orgulho, " os meninos tem algum tempo em suas mãos para

Eles vão ajudar ".

"Gratuitamente ", disse o rapazes como um.



"Eu quero dizer que são gêmeos, e você vai ter gêmeos, assim, bem assim,

Quero dizer, podemos ajudar isso é tudo? " Mateus soou como uma criança poderia
pedir

Ele, só ele não havia dito "P l e a s e mamãe P l e a n ".

AssimWayne tem um empréstimo, e o Gavin Gêmeos lançados em boa

Medida. Como a senhora diria Murphy "Deus trabalha de forma misteriosa", mas

Ela preferiria se ele não quase matar o mensageiro. Maureen correu para o

Pub gritando por Wayne, ele foi para baixo na adega, na sua pressa de ver

O que era até ele batido sobre um velho vinho rack. Isso teria sido de não

Grande importância, mas também para o facto de o que Wayne descoberto sob
ele. Após o

Wayne tinha ouvido as boas notícias sobre o empréstimo e o Gavin Gêmeos muito
ele

Retornou à adega. o vinho rack tinha perturbado um tijolo da

Carpete, Wayne estava prestes a colocar o tijolo de volta na posição quando ele
notou

Havia algo de metal sob ele. Ele se perguntava o que era, ele bateu

E, em seguida, fora da curiosidade Wayne puxou um outro tijolo, mais metal.

Wayne realizado puxando tijolos até ele tinha descoberto uma armadilha de metal

Porta, seu coração começou a bater mais rápido, isso foi emocionante. Usando um

Pé-de-cabra Wayne conseguiu levantar o alçapão, houve uma abertura estreita



Abaixo, o eixo foi para baixo por dez pés. Wayne goradas no andar de cima de um

Torch antes de voltar a estudar, ele tinha descoberto uma Alladin's

Cave ou adega para ser exato. Usando a escada de metal que estava no eixo

Wayne descia, no paraíso, porque ele tinha descoberto um

Do blackmarketeer adega. Tal sorte em um dia foi demais para Wayne, ele

Apenas chorou, seus soluços derivou no andar de cima, Maureen finalmente veio à
procura

Para ele. Ela encontrou no Hidden Cave, cercado por milhares de

Garrafas de uísque, uísque 50 anos, não é de se admirar que Wayne estava
chorando.

"Bem, você disse tudo seria ok, " Maureen começou a chorar também.

O pub pertencia a eles, portanto, legalmente este era deles também." Eles
encontraram um

Diário e muitas fotos,as pessoas mencionadas foram conselheiros e J.P.s

Para não mencionar os militares e sacerdotes. Esta deve ter sido a adega

Loja principal para todo o país negro, as tropas acampadas em

Warley Woods deve ter feito bons clientes, para não mencionar o disco

Os trabalhadores de aço trabalhando ao redor. Quando você trabalha no inferno de
um aço

Uma bebida de boas obras o whisky era puro céu. Mas por que não tinha tudo isso

Liquid bliss foi movida após a guerra? Ou Wayne foi uma grave robber?

Wayne e Maureen parou por um momento, suas lágrimas de alegria parado,

Eles deveriam ser honestos e morrer de fome, ou devem continuar o espírito de



Coisas. Wayne abriu uma garrafa e, juntos, eles compartilharam um gole, ele

Realmente foi perfeito o Whisky, uma relíquia de outra idade. Maureen Lambi

Pelas fotos, havia escrito na parte traseira de alguns, o mesmo

A escrita como no diário. Na parte de trás do diário em um pedaço de

Papel dobrado para cima foi uma fraca mensagem :- "Se eu morrer nesta guerra
horrível

Só espero que todos os meus esforços não são em vão, as pessoas merecem uma
pausa de

A guerra, de Hitler e o seu mal, as pessoas precisam de uma bebida, uma ruptura
com o

Cortinas. Sim eu faço um centavo bonita, mas eu trazer alegria, então eu digo
cheers

Para o homem, " não mais a nota dizia, era como se o escritor tivesse

Para parar de repente, um ataque aéreo talvez? Maureen e Wayne sorriu para cada

Outros, eles deviam encontrar um segredo, o que mais poderiam fazer,

Olhando para os olhos sorridentes das fotos estavam certos de que os fantasmas

Gostaria de aprovar pelo menos.

A reconstrução foi em ritmo acelerado, o Gavin não eram gêmeos

Slouches, trabalhavam 10 horas por dia, com uma hora para almoço no

Meio, tornando um onze horas em todos. Como os rapazes estavam no comércio

A senhora deputada Murphy's empréstimo material estendeu um longo
caminho. Wayne insistiu em que fixa

A adega de si mesmo, isto não levantar qualquer suspeita, era natural

Nascer de novo para um publicano. Wayne realmente nasceu de novo, ele sabia
que o

Valor do que jazia em sua adega, não apenas em libras e dinheiros, mas em



O comércio, em reputação. Se ele poderia encontrar seu marido, então ela iria
durar

A sua vida, ele iria ajudar a fazer a reputação de seu pub.

Neste momento, o lugar estava no fundo do poço, a única maneira de esquerda foi
de......

Agora a trabalhar os homens precisam de alimentação, então deputada Murphy
trazido

Pão da padaria, Big Sid naturalmente desde carne passar o pão

Em um sanduíche. Foi quando eles estavam tendo um sanduíche que os quatro

Questionou o que fazer com o gesso, que nenhum deles realmente gostei

Engessando, porque eles não eram bons nisso. Neste ponto um jovem

De vinte chegou a dizer que ele era bom em gesso, se apenas lhe deram

Uma oportunidade. Os quatro olhou para cima e para baixo, ele sabia que não
havia nenhum pagar

Para ela, eles eram apenas sendo vizinhança. O rapaz disse que não

Mente, ele só queria o intervalo, portanto os quatro disse-lhe para começar no

Canto, dessa forma ele não iria fazer muito dano se ele não era bom.

Fraco diante do jovem e o seu nome era David anterior apenas Engessar

A experiência foi engessar bolos, ou melhor, colocando o iceing e outros

Tais coisas ao redor do bolo básico. Davi queria ficar longe de seu

Mães cake shop e entrar no prédio comercial, então, quando ele viu o

Gavin gêmeos no trabalho ele raciocinou que eles precisam de um Plasterer, e não
era ele

Uma escala em um minuto?, com certeza, mas o princípio era o mesmo não foi

O Gavin gêmeos?-pensou por um tempo, foi como Billy the Kid



Pedindo que o Jesse James gang ele poderia aderir, um garoto pedindo que ele
poderia juntar-se ao

Mens' mundo. Eles começaram em mais sanduíches antes de responder.

"Vá em frente, então moço, comece no canto ", afirmou Mateus como ele comeu
seu

Sanduíche.

"Sim, começar de novo não, agora não fazem uma bagunça, ou eles vão ser

Lágrimas, " disse Mark tentando soar strick.

"Eu pensei que você só tem lágrimas na pintura? " brincou Lucas.

"Vá em frente moço, faça o melhor para nós, " disse João através de seu sanduíche.

Assim fez Davi o mais importante bit de "cake decoration" em sua vida,

Começando lentamente, pedaços minúsculos e, em seguida, maior, então, Davi era
um maior

Plasterer natural, o perfeito.

"Agora que é bom ", afirmou João.

"Muito bom mesmo, " elaborado Lucas.

"Agora, se tivéssemos trabalho que iria ter você conosco, " munched Marca.



" Venha para pensar sobre isso não é engessar um pouco como iceing um bolo
apenas em um

Escala maior, " pensou Mathew.

"Não seja bobo! " disse que os outros três.

Quanto a Davi, ele fechou os olhos, graças a Deus, Davi tinha usado.

O mesmo princípio da aprendizagem quando ele aprendeu a fazer o seu atacadores
muitos

Anos antes, que sua mãe costumava fazer de seus pijamas, ele pensou se ele

Apenas transferido o que ela fez em seu estômago para seus pés, então ele seria
capaz

Para fazer o seu atacadores. Ele estava certo, funcionou então, funcionou agora.

Wayne veio para olhar os rapazes trabalho, estava mais do que satisfeito, ele
mesmo

Derramou o primeiro as bebidas da reserva especial como a do blackmarketeer

Whisky veio a ser conhecido. O Gavin Gêmeos e David foram mais impressionado

Pelo whisky, você teria de viajar para longe para obter uma bebida como
esta, sobre

Cinquenta anos de volta no tempo, que é como longe!

"Só espero que algum trabalho real para você transforma-se rapazes, eu nunca vou
ser capaz de

Obrigado, " disse Wayne como ele derramou outra bebida para eles.



"Duas meninas twin saudável será suficiente graças, gêmeos tem que furar

Juntos, " foi a simples resposta de Mathew.

Nesse momento o Senhor Medir da cervejaria atravessou a porta, ele

Fiquei impressionado também. Wayne estava prestes a esconder a sua Reserva
Especial mas

Decidi compartilhá-lo com o Senhor.

"Agora, eu sei que nós não vender! " Senhor Medir fechou os olhos como o

Precioso líquido nadou para baixo sua garganta.

"Bem, eu sou minha própria homem agora, somente o melhor é bom o suficiente, "
Wayne virado

Seu nariz.

"Bem, eu só vim para ver se eu posso vender-lhe qualquer coisa, você quer

Continue com a sua ordem habitual? " ele estava esperando.

"Bem, na verdade eu não sei se eu, como eu disse só o melhor vai fazer,

E, como nós dois sabemos o seu amargo é o melhor, mas o que é uma outra leve

Questão, como para os lager, bem, só há um bom ao redor no

" Neste momento, Wayne foi jogar duro para conseguir.

"Eu vejo que teremos para falar, " Senhor Medir ergueu seu copo esperando para
um



Encha novamente.

Wayne sabia Senhor medida foi um otário para uma boa queda de whisky, e a

Reserva Especial foi um homem escocês's delight, levaria a um japonês

Mil anos de modo a imitar. Wayne sorriu um sorriso sabendo, agora ele tinha

Esta cervejaria, cervejaria qualquer sobre um barril, ou sobre uma garrafa de
whisky em

Qualquer taxa.

"Você gosta do trabalho os rapazes' têm feito por mim, ouvi a cervejaria foi

Vou fazer alguns dos pubs, você poderia fazer muito pior do que ter o

Rapazes trabalhar para você, " Wayne estendeu seu braço direcionando o olhar da
medida.

Senhor Medir olhou em volta dele, os rapazes tinham feito um bom trabalho,

Foi ainda mais a ser feito, mas o que foi feito foi bem feito.

Wayne piscou para os rapazes, eles voltaram a trabalhar, enquanto Wayne
negociado

Algum trabalho para eles. Meia garrafa de reserva especial mais tarde e o Gavin

Gêmeos com a Engessar o miúdo tinha alguns reais pagando o trabalho alinhada.

Paredes não eram a única coisa engessada, Senhor medida foi também, então eles

Levantou-se e deitou-o sobre o contador para que ele pudesse ter uma soneca.

Com a reconstrução acontecendo em ritmo acelerado o encanamento e o



Electrics foram o próximo motivo de preocupação, o dinheiro ainda estava
apertado assim que

Eles foram fazer? Foi neste ponto que João Allenby, que costumava ser um

Chefe Na Nettlefolds aconteceu a queda ao comerciante. Foi por acaso

Por que ele veio, para ser honesto, ele apenas queria vir a utilizar o

Wc, então ele parou seu carro e em tracejado. Quando ele tinha aliviado

A si mesmo e ainda estava vestindo o sorriso de uma bexiga vazia que ele percebeu

Wayne atrás do bar.

"Eu não conheço você? " Seu sorriso mudar para um ponto de interrogação.

"Sim senhor, eu costumava trabalhar no Nettlefolds, você foi um dos vilões ".

"Gosta de vê-lo aqui, I'l têm uma metade de cerveja pelo caminho ".

"Bem, eu sou o chefe agora, embora seus só eu e a esposa, não milhares

Nettlefolds como costumava ser ", explicou Wayne como ele derramou a metade.

"Sim, aqueles eram os dias, eu não estou lá, eu trabalho para um tubo

Empresa agora ", afirmou João como ele deu um gole em seu meio.

"Nós poderíamos fazer com alguns nos tubos, o encanamento neste lugar tem



Tinha sobre ela e o sistema eléctrico não são muito boas, se eu rodar este
interruptor

Eis então que por lá não é bom, ambos devem acabar

Luzes de baixo, em vez de um bloqueia o outro, " suspirou Wayne.

"Bem, se os respectivos tubos você quer eu pode ser capaz de obter
algumas, qualquer sucata

Do nosso, que não são para os mais altos padrões, eles são suficientemente bons
para

Encanamento, mas não para a engenharia ", afirmou João como ele terminou sua
metade.

Espero inchou em Wayne's heart, talvez foi a influência do

Blackmarketeer, talvez o seu espírito ainda habitava o comerciante, com certeza

Ele estava de pé logo atrás Wayne exortando-o.

"Bem, talvez eu vou levar você de que, " disse Wayne tranquilamente como ele
chegou

Para a reserva especial, "apenas tente um pouco desta ".

João tentou Allenby a isca, foi fisgado, ele tinha vinte anos de

Almoços de negócios, mas nunca tinha tinha uma bebida assim antes.

"Por que não tomar a garrafa, 200 pé de meia polegada deve ser suficiente,

Eu tenho certeza que eu vou ser capaz de encontrar uma garrafa ou duas, seu uma
vergonha a sucata

Depois de tudo, " sorriu Wayne.



Assim, dois cem pés de "scrap" cobre encontraram um novo lar no
comerciante,como

Para o sistema eléctrico que problema ainda precisava ser resolvido......

Jock Crow tinha sido saqueada para soprar o sistema eléctrico com o Reino

Vem, depois de trinta anos como um serralheiro de manutenção foi dito para "get
on

Sua bicicleta", ele foi demitido. beber era a culpa, o Galo nas proximidades Inn foi

Muito perto de onde ele trabalhou, então os galos tinham cantou para Jock, ele foi

Demitido, porque ele não podia negar a bebida a qualquer hora.

Ele tinha sido no desemprego por um ano, quando ele passou a ser o

Profissional, assim como o edifício e replumbing trabalho foram acabados.

Beber era menos de um problema agora, a Segurança Social não compra muitos

Pintas. Wayne ficou conversando com ele, então ele sabia que ele era um
eletricista,

Wayne sabia que ele estava tendo uma chance mas seria poupar dinheiro.

"Você não acho que você poderia fazer uma nova instalação eléctrica do pub, os
alojamentos também? "

"É claro que eu não poderia, que qualquer pessoa gostaria de ter uma chance em
um bêbado como

Mim, " foi o atleta resposta honesta.



"Diga-lhe o que, se você pode ficar fora do álcool por uma semana, então eu vou
dar

O trabalho de Você rewiring ".

"Mas como você vai saber que eu estive fora o álcool, e quanto você vai pagar

De mim? " perguntou Jock.

"Eu sei porque você pode trabalhar para trás este bar por uma semana, e como para

Pagar, eu vou dar a você o quanto você pode beber por uma semana. "

"Então, uma semana atrás do bar, uma semana para reconectar, depois de uma
semana de beber."

"Não beber para religar a semana que você quer ".

"Mendigos pode não podem escolher, como é bom o seu uísque, cos I'll be

Beber somente que, uma vez que eu fiz as minhas duas semanas de seca, " sorriu
Jock.

Wayne chegou para a reserva especial, foi muito convincente, ele deixasse

Ele falar para ele. Jock Crow bebeu seu primeiro do Especial

Reservar,ele sentiu-se como Saul no caminho de Damasco, tornou-se Paulo,

Ele teria assinado voluntariamente o compromisso de que ele sabia o que esperava
bliss

Ele. Uma vida de beber e o melhor tinha sido servido por último, ele estava



Como hóspede do casamento em Canae, e ele sabia disso, nada jamais

Compare com o que ele estava bebendo agora.

A semana atrás do bar para Jock foi o pior de sua vida,

Ainda pior do que a indignidade da assinatura e esperando e esperando para

O primeiro giro. Por Wayne era um par de mãos, mãos que tremeu,

Um rosto que suado, de forma Jock estava no Inferno. A semana foi de cablagem

O purgatório, assim como, pelo menos, ele estava ocupado e havia um fim em

Vista. o fio para o nt ws fornecido por Jock também, ele não tinha

Trabalhou por trinta anos sem a construção de uma oferta de seu próprio modo de!

Do inferno para o purgatório e finalmente ao céu. Wayne deu comichão de duas
garrafas de

Reserva especial e enviou-o para casa. Na noite seguinte Jock retornou,

AssimWayne deu-lhe um frasco e enviou-o para casa. Este foi até o

Semana. Em seguida, Wayne Jock disse que ele nunca será capaz de lhe dar

Qualquer mais parecido com o que ele tinha, os galos cantaram para Jock
Crow, mas agora ele

Negou-se a si mesmo, ele negou a bebida. Não para qualquer homem tinha 50 anos

Tão bem bêbado, não havia nenhum homem vivo que tinha bebido tão bem e tão
profundo

Em tão curto espaço de tempo, ele tinha overdosed no material a ser contada
assim.

Ele nunca nunca nunca mais foi tudo demasiado. Jock, ele jurou

Condenado a si mesmo para não salvar alguns, ele estava tão ocupado gorging si ele
tinha

Esqueceu de salvar alguns, agora já era tarde. Ele pediu um copo de



Whisky ordinário, ele tinha gosto de água. Como para a cerveja, ele não os
resíduos

Seu tempo, o rádio atrás do bar tocou "Whisky" em um domingo, Jock

Chorou como um bebê. Ele foi desligado a bebida para sempre agora. Mas como
dizem seus

Um vento. Um homem perguntou Wayne quem fez a cablagem, Wayne disse que
estava

Jock Crow, e assim Jock Crow poderia voar novamente para que ele tinha um
trabalho.

Os gêmeos nasceram e para o deleite de todos eles foram

Meninas. Agora, a natureza sempre foi o último a rir, é o grande nivelador,

Ele tem a última palavra. Nem tampouco Wayne Maureen poderia ser dito para ser
bom

Olhando, Wayne um barril de um homem, Maureen willow choro de mulher,

Mas a natureza decidiu brilhar sobre eles. Os gêmeos eram como bebês desde o

Comida para bebé anúncios, elas eram perfeitas, de quando eles eram uma semana
de idade

Todos sabiam que as meninas seriam coração disjuntores. A outra coisa

Que muitas vezes é dito sobre os homens é que eles se casar com alguém como o
seu

Mãe, isso pode ou não ser verdadeira, no entanto Maureen não exibir alguns

Semelhanças comWayne's mãe. Os gêmeos foram nomeados de Betty e Annie,

Depois da aposta Lynch e Annie Walker de t.v. a coroação St, parecia

Feira depois que todos eles eram filhas do publicano.

Após o batizado fotos foram tiradas para ser exibida atrás

O bar, Wayne e Maureen, os gêmeos e os "tios", os "tios"

Sendo o Gavin Gêmeos, Patrick e o gesso kid - Davi fez.



Para uma imagem muito grande. meses depois Frank da loja de móveis

Estava tendo uma pinta como as meninas rastejou sobre o piso, tanto Wayne pub

E Maureen tinha que manter o bar, então as meninas tinha que estar lá. Frank era
um

Pouco preocupado como o chão não era muito limpo.

"O que você realmente precisa é de um bom tapete, " ele disse enquanto pegava o

Meninas a abraçá-los.

"Eu sei, mas o dinheiro está apertado, temos tido muita sorte com o que fizemos
até

Agora, seria muito esperar que os tapetes bem, " disse Wayne.

"Mas os tapetes fazem toda a diferença no mundo, eles realmente início de tudo

" Frank, estava a falar do coração.

"Bem, se você poderia começar-nos algum barato, realmente barato, então talvez
não teríamos

Alguns, " aventurou Maureen.

"Eu vou ver você, eu vou fazer alguns inquéritos, " Frank tocou seu nariz.

Nessa época, aproximadamente, a NEC foi sendo construída em Solihull, alguns

Onde ao longo da linha da idéia de um brilhante tapete azul com a NEC tecida em

Foi dreampt. Embora ninguém tinha realmente dado autorização para o



Regime, a ordem saiu para o tapete de pessoas em Kiddiminster, apenas

A linha telefônica foi, então, em vez de MEXIDOS, NCP NEC foi ouvido.

Teares foram iniciados, com tecidos azuis brilhantes NCP. Assim em vez de

O Centro Nacional de Exposições, Parques Nacionais, um pequeno erro de dizer

O menos. o tear manager tinha sido afastado em um curso, quando voltou

Ele ficou chocado, para dizer o mínimo.

"Você acha que eles vão tapete todos os parques de estacionamento sangrento! " ele
gritou.

A poucas centenas de metros quadrados de carpete, todos abaixo do dreno. Que em
Deus.

Nome gostaria que todos brilharam através do gerenciador de tear, como

Estrangulou a máquina minder.

Frank ocasionalmente tocaram o tapete directamente responsáveis, de que
maneira

Ele achou a barganha ímpar ou dois para seus clientes. o gerente teve de tear

Acabou estrangulando a máquina minder quando Frank tocou.

"Se você acabou de tomar a coisa sangrenta de distância, então o seu seu. "

Agora que foi uma oferta ninguém iria recusar, então Frank saltou em seu

Maior van e saiu para Kiddiminster. Duas horas mais tarde armados para a

Dentes com facas e garras de tapete que estava no seu rosto um comerciante



Hugh sorriso.

"Eu tenho o tapete,tenho a um bom tapete azul, vem olhar no van,

Eu vou mostrar a você, " um animado Frank abriu o caminho para sua van.

"O que é isto o NCP? " perguntou Maureen.

"Eles cometeram um erro, " sotaque italiano de Frank foi ficando mais forte.

"Bem, isso é um bom Pub Limpo ", afirmou Wayne.

Não há mais discussão foi necessário. Eveybody apenas encostou a mão foi Frank.

Como um bailarino como ele pranced sobre mudança, seus olhos acesos

As facas, realizada em sua boca. Era a sua chance de fazer algo para

Maureen e Wayne e a bela bebês, foi também a primeira vez que

Ele tem uma tela pública dos seus tapetes e alcatifa que habilidades.

Ele não pensa no momento era que ele era também um grande anúncio para seu

Loja.

Três horas mais tarde, o pub foi completa, Frank estava lá

Sudorese, mas a satisfação estava em seus olhos.

"Nice, perfeito para os bebês para jogar em, " ele era um homem feliz.



"O que posso dizer, eu sou tão tocado por todos sendo tão gentil, " Maureen

Começou a chorar.

"Está tudo bem, esta rua é tudo uma grande família feliz, " Frank respondeu.

"Ter uma bebida do presente, " Wayned derramou algumas Reserva Especial.

Frank insistiu em fazer a imediatamente no andar de cima, ele foi para um nº

Tímido trabalho italiano, como mito diz que eles são, não houve retiro para ele.

Então agora o pub estava completa, tudo foi perfeito era bom demais para ser

Verdadeiro.

Foi um mês mais tarde que João tracejada Allenby, ele queria o

Wc novamente. Empresa de almoço e os nervos de fechar um grande negócio
tinha

Esse efeito sobre ele. Ele mal notou o novo tapete, e o brilhante

Decoração, ele só queria o banheiro. Enquanto ele estava respondendo a chamada
de natureza

Maureen estava lutando com os gêmeos e uma carga de compras, tentando

Empurre as portas do comerciante aberta. Um homem no carro esperando saiu e

A ajudou, ela sorriu e o convidou seus agradecimentos. o homem foi

Japonês, como ele entrou no pub outros homens saiu do carro e seguiu

Ele em.

"OhWayne, você pode dar a este homem uma bebida ele foi gentil o suficiente
para me ajudar



E os gêmeos," ela disse enquanto Maureen unstrapped os gêmeos do buggy.

Wayne questionou que, uma vez que o homem tinha mudado em quatro, desde

O entouraage tinha seguido. Então ele deu a todos eles uma bebida, eles pareciam

Como bebedores de whisky que ele lhes deu o Johnnie Walker Red Label o mais
antigo.

O homem, a quem havia ajudado a Maureen era fascinado pelos gêmeos, seu

Colegas sorriu e bebido seu whisky. João veio correndo de volta Allenby

Cheio de appologies.

"Eu sinto muito, eu espero que você me perdoe, " ele disse: crawlingly.

"Não importa, eu adoro crianças, tenho saudades dos meus netos enquanto estou
fora em

Europa em negócios, " disse o velho homem japonês.

"Se os respectivos tubos desejado e, em seguida, João é o seu homem, você sabe que
eles têm como

Especificações de alta que se não fazer a classe e, em seguida, o tubo é

Desmantelada. Na verdade, alguns não eram boas o suficiente para que eu tenho
em meu

Banheiros, ótimo para o encanamento, mas não é bom o suficiente para
engenharia, " Wayne

Explicou como ele derramou mais Johnnie Walker.

Allenby John fechou os olhos, ele podia sentir o contrato sair o

Janela. Os visitantes conferidos em japonês, o velho olhou para Wayne.



"É um amigo de João? " Suas suspeitas foram subindo.

AssimWayne explicou como ele e sua esposa tinha trabalhado na Nettlefolds todos
aqueles

Anos e como João era o chefe, e como por sorte João tinha acontecido por e

Etc. o velho homem japonês relaxado, ele não estava sendo tomado como um
otário.

"Então você se sucata não é bom o suficiente? "

"Bem, sim, mas para ser honesto, não faça um hábito de colocá-lo em

Banheiros públicos, eu era helpling pub Wayne, este era um naufrágio até

Wayne fez isso, " João Allenby cruzou os dedos atrás das costas ele

Só esperava a honestidade é a melhor política.

"Mostre-me os sanitários, " o velho perguntou.

Com que João liderou a delegação japonesa para os sanitários, um estranho

Lugar para conquistar um milhão de libras, mas negócio é negócio.

"Eu espero que eu não tenho ele em apuros, " disse Wayne como ele atrás
tracejada.

O bar para a reserva especial, em caso de emergência para a

Reserva Especial.

Os japoneses vieram para fora dos banheiros, eles estavam profundamente em
conversa,



Wayne acabou de passar todos eles um copo, desta vez tinha em Reserva Especial

. Um por um como eles tomou um gole da bebida que parou de falar.

"Eu só espero não ter arruinado as coisas para João, " explicou Wayne, sua

Dedos cruzados atrás das costas.

O velho homem olhou para John Wayne e Maureen, ele virou seu olhar para

Os gêmeos. As meninas começaram a rir e assim o fez.

"Nós podemos esquecer um ano de contrato, digamos, dez anos, a sua é uma boa

Número, você não acha? "

João Alenby poderia ter beijado a japonês, ao invés disso, ele brindou-os com

Reserva Especial. um item no contrato não foi quatro garrafas de Especial

Reservar, a sua por vezes necessárias para as rodas da indústria de óleo, e se

Os japoneses bêbado tudo de uma só vez, em seguida, eles estariam bem
oleada,para ter certeza.

Assim, em um relógios wc em um pub Black Country o primeiro de muitos
japoneses

Trata foi celebrado, o calor do Midlands havia prevalecido e

Prevalece ainda a este dia. Outras empresas japonesas começaram a

Investir em Midlands, a notícia se espalhou de que um bar público wc

Até os confins da terra.

Como Maurice Chevalier costumava dizer: "Graças a Deus" para as meninas



Para os gêmeos cresceu rápido. quando atingiram a idade de 13 anos eles

Blossumed durante a noite, a natureza estava a ter uma palavra a dizer, as meninas
pareciam

Modelos. Wayne foi, naturalmente, um homem orgulhoso, Maureen era uma mãe
preocupada, assim

Ela alertou as meninas sobre os homens, ela ainda fez promessa de não beijar um

O homem até que eles eram vinte. Betty e Annie pensou que era uma boa piada,
mas

Mesmo assim acordados, eles haviam crescido atrás das grades, de modo que
tinham visto toda a humanidade

E o seu cão, ou cão como maneiras! Duas bombshells loiro despertou interesse
para

Dizer o mínimo, mas Maureen mantive um olho em suas meninas.

E foi nessa época, de três a cinco anos atrás, que o Real

Ale pessoas descobriram Wayne's pub. Wayne tinha usado a liberdade de um livre

Casa para obter apenas as melhores, muito antes de qualquer monopólios
governamentais

Bordo fez um jogo de monopólio do comércio pub, o que com toda a

Troca de bares e "guest" Cervejas. Seu pub era a sua casa, então ele só tinha

O que ele gostava, coisas que ele ficaria feliz de compartilhar com seus amigos

E clientes. Sendo em Midlands, há uma grande variedade de cervejas locais para

Escolher, e a escolha que ele fez, as meninas ajudaram, se a embalagem

Parecia bom, então eu tentaria o brew, a preço de custo do curso; se

O BREW ir para baixo e, em seguida, mais foi encomendado a qualquer desconto
Wayne

Poderia forçar a partir deles.



Um feixe de real ale buff perguntou Roger para direções, como de costume

Roger confundido mais do que ajudou, então o homem estacionado e entrou no
pub

A peça, que foi dentro do pub que um homem gritou, a cerveja real buff

Ficou surpreso com o que viu. Ele pensou que como vendo duplo, e ele foi

Como as meninas estavam de pé ao lado do outro, mas o que fez seu queixo cair

Era a visão de tantas bombas, não tantos como em uma estação de bombeiros ou

Bycycle. Mas mais do que suficiente para um pub.

O homem tentou um meio, um meio de outro, uma metade de um

A terceira e assim por diante. As meninas dançaram como bailarinas para cima e
para baixo o bar

Puxando o pintas para ele, ele estava em transe, não por sua beleza, que

Estava além de comparar, a natureza tinha trabalhado horas extraordinárias para as
meninas, não foi

Fascinado pela cerveja! No seu oitavo semestre de ainda outro preparar o homem
sentou

No canto e começou a chorar, lágrimas suaves, ele parecia um Paddington

Ter em seu duffel coat. Na verdade as meninas escreveu um rótulo e

Para o pulso dele, o homem não mente, ele apenas riu e, em seguida, transportada
em

Chorando em sua cerveja.

"Pai, que o homem é bobo, ele está chorando em sua cerveja, " disse Annie
apontando

Para ele.

"Ele vai estragar um bom ponto se ele chora muito, " disse Betty em todos



Seriedade.

"Tenho a sensação de que ele está feliz ", disse Wayne tocando a lateral do nariz.

"Ele haapy, " disse Annie tocando ao lado de seu nariz.

"Sim, ele está feliz, " ecoou Betty tocando ao lado de seu nariz.

No encerramento, o homem ainda estava chorando, ele tinha dezessete por
metades

Então, além de cinco sacos de carne de porco scratchings, o melhor tipo de carne
de porco

Scratchings que oferta. Sid Wayne tinha um quarto de reposição para líder do

O homem até as escadas ele disse o estranho passar a noite o homem sorriu.

Seu agradecimento por meio de lágrima coradas olhos,então ele dormiu o sono dos
mortos,

Os mortos que está bêbado.

Foi um mês mais tarde que os bebedores de cerveja publicou um trimestral

Breve carta de um leitor, a carta, afirmou: "Por acaso eu me perguntava em

O comerciante - eu chorei. " Isso é tudo o que dizia a carta, mas foi o suficiente,

Homens duros de todo o país sua revista olhou por cima de seu fundo

Os lábios trêmulos, o menino olhar perdido em seus olhos. "mamãe posso

Vá lá " foi o que os seus olhos disse, sua mulher tomou a revista de

Sua mens' agitando as mãos, leia o que ele disse e depois sorriu. As Coisas

As mulheres para os homens ; naturalmente seus era um preço a ser pago, os
trabalhos



Em torno da casa que haviam se reunido teias de aranha tinha que ser feito agora,
antes

Os seus "meninos" poderia ir fora em sua aventura.

Como um missionário retornando com milagres o homem em Duffel

Cubra retornou, havia quatro ônibus cheio de "meninos" com ele,

Vários estavam vestindo túnicas duffel também. Ele entrou para o comerciante e
parado

Na frente do bar, ele estava hesitante, como uma noiva virgem olhando para o

Cama de casamento, o ônibus parte realizou a sua respiração. o que se tudo não era
tão

Bom como era suposto ser? Bettie e Annie quebrou o gelo,eles

A partir tracejada atrás do bar segurando a Kleenex para homens, e bagagem

Etiquetas. Eles dançavam sobre como virgens vestais, só entregaram

A todos um Kleenex e insistiu sobre a colocação de uma etiqueta para todos,

Era o seu pub depois de tudo.

"Agora, se você tomar o seu rótulo off você não terá servido, e traga o seu

De volta para o vidro, este bar é o operador económico não Pilkingtons, entoou "

Annie.

"Eu sou Betty, ela é Annie e estamos gêmeos caso você não tenha notado, e deixe

Eu acho que você está todos os bebedores de cerveja, ou é rum e coca? " provoquei

Betty.



Para um homem os homens em camadas duffel gemeu, era como ser esmiuçadas
por

Só a sua mãe, os gêmeos eram apenas antigo como suas filhas. Wayne

Pairou no fundo, um olhar das meninas colocá-lo em seu lugar,

Desde que foram nove que tinham vindo a servir atrás do bar, de modo a

13 Eles se consideraram vetrans.

"Agora formar uma fila, ser educada ou não atendê-lo, " deu início a Annie.

"E se você have.got a mudança dar-lhe, nós não somos um banco você sabe, "

Continuou Betty.

"Você pode comprar uma bebida também, eu beber Coca com gelo e limão, " se
vangloriou

Annie, acariciando seu cabelo na posição.

"E eu beber a limonada vermelho, você sabe as coisas Irlandês, " disse Betty.

"E não bochecha ou vamos dizer aos nossos tios, " Annie apontou para as fotos de

O Gavin Gêmeos e David a Engessar o miúdo, com Patrick demasiado apertada

ComWayne e Maureen.

Como se na sugestão para enfatizar o ponto Big Sid lumbered com Mathew no
reboque



Eles apenas sorriu para as meninas e se sentou. Para as meninas puxou um
quartilho

Para Big Sid e um copo de limonada vermelho para bater um caminho Mathew.

Embora o ônibus parte as meninas entregue as bebidas para Big Sid e

Mathew. beijou foram trocadas, Mathew corou levemente, mas os dois de

Eles eram tios também. Depois de um rápido bate-papo as meninas voltaram para
os seus

Estações.

"Eles são tios demasiado, você não esperam de nós ignorá-los não é? ", disse

Um reproachful Annie.

"Além de realmente nós não deve estar servindo Paddinton Ursos, nós não somos
um jardim zoológico

Afinal, " Betty quebrou em risos.

No Canto Grande Sid e Mathew que tinha estado a ouvir estourar em

Risos. Grande Sid como sempre soou como o Pai Natal, as meninas

Puxou faces, um segundo depois, todo mundo estava rindo. As meninas foram
agora

Sob ordens de entradas, com que toda a gente era servido. As meninas gostaram

Para colocar todos em seu lugar como depois que tudo ele era a sua casa, assim eles

Poderia fazer o que eles gostaram.

Risadas nervosas e lágrimas acompanharam a beber, poderia



Ser verdadeiro, era realmente verdade, foi o comerciante para real? Sim,
era, portanto,

Um ou dois chorou. As meninas se olharam com nojo, homens crescidos

Chorando, eles tinham parado de chorar quando eram sete, eles estavam
trabalhando

Quando eram nove e agora tinham de ver homens crescidos chorarem. Para as
meninas

Espirrou um pouco de água sobre suas faces e, em seguida, fez uma das suas muitas

Actos. anos atrás quando eles costumavam ser impressionáveis, até a idade de

10 No seu caso, Roger contou-lhes quão grande era para ser um

Ator,ele geralmente era a terceira operadora lança em Antônio e Cleópatra,

Assim as meninas tinham-se tornado imita. Agora eles eram perfeitos, tendo tido

Oito anos ou mais prática. Então eles clamaram primeiro suavemente, em seguida,
crescer em

Sniffles, até suas lágrimas eram mais alto do que o ruído no pub, Annie.

Fixou-se em uma extremidade do bar seu cabelo,Bettie todos os jogou na outra
extremidade,

O rosto escondido nas mãos. o ônibus parte foi silenciado, as meninas

Lágrimas em estéreo, quando parou o outro começou, era quase

Um Son ET Lumiere show, com o volume de corridas de Fórmula 1.

"Mas eu não posso aguentar mais, " gritou Annie.

"Minha juventude deitar fora e para o que, " um gemido de Betty.



"É tudo por causa dos homens, das coisas que eles fazem para nós, " começou
Annie.

"E nós meras crianças, " continuou Betty.

Eles renovaram os gritos e gemidos com vigor renovado. Eles pareciam

Sobre a multidão no pub, seus lábios tremeram inferior e, em seguida, correu para

Outro console, que abraçou um outro e ficaram em silêncio por um todo

Minutos, o pub foi silencioso como closing time e, em seguida, lentamente as
meninas

Ficou na posição vertical.

"Suppuse eu podemos fazer alguma esfregar então, " disse Annie lentamente.

Caminhando lentamente, como se para a forca as meninas foram para a pia e
começou a

Para limpar os óculos com o depurador. Depois de fazer um copo cada eles

Virou-se para enfrentar a multidão.

"Nós apenas odeio lavar copos, " eles riram, com que puxou uma

Rosto no meio da multidão, antes de rir como eles lavaram os óculos.

Big Sid explodiu de tanto rir, ele tinha visto este muitas vezes antes, mas

Nunca tivemos tantos sido suckered. Um ou dois segundos mais tarde no tremor

A cerveja real homens juntaram-se no riso.

Aquela noite foi o primeiro de muitos, uma vez por semana um ônibus de



Real Ale pessoas iria aparecer no pub. Os prêmios começaram a vir em

Também, as meninas disseram que sobre o seu cadáver estava indo para suas fotos

Ser movido por algum pedaço de papel.

"É bom para o negócio, eu tenho que apresentá-lo, onde quer que eu

Stick it? " perguntou um frustrado Wayne.

"Nos pântanos, Relógios " veio a educada resposta do sorriso doce de meninas.

Por isso Wayne começou a pendurar seus prêmios no wc, sobre a

Anos uma parede estava coberta, que era bom como pano escondia um patch.

Marchou sobre tempo, Wayne e família prosperou, os gêmeos

Floresceu e Maureen sua mãe cruzou os dedos. Assim sendo as meninas

As meninas decidiram jogar um truque sobre sua mãe. Uma noite que passou a

Toda a sessão vestidos de maternidade aventais com almofadas recheadas

Por baixo. Quando Wayne e Maureen chegou de ver Cramer versus

Cramer, Maureen gritou e desmaiou, Wayne apenas conseguiu pegar ela.

Como para as meninas, ambas tiveram partos espontâneos.

"Desculpe, sua mãe ok, mantivemos a nossa promessa nenhuma por mais quatro
meninos

Anos ", disse um preocupado Betty.



"Apenas bom, mas algumas roupas, " resmungou Maureen.

As meninas humildemente fizeram como lhes disse, enquanto Wayne assumiu por
trás do

Bar, Maureen foi para deitar, ela tinha desenvolvido uma dor de cabeça, se apenas

Ela tinha meninos ela desejou melancolicamente. o castigado meninas
devidamente devolvido

Vestidos, vestidos como mulheres iranianas, cobertos de preto da cabeça aos pés

Com chinelos enrolado no dedo em seus pés. Wayne olhou para eles

E riu, ele tinha também, eles eram a menina dos olhos dele depois de tudo...

Percy estava entre os caixões, aplicação de penhor para torná-los

Brilhar, embora seus sapatos para sempre iria ser escondido, a menos que fosse

Consumido por chamas no crematório. Talvez o brilho foi a última

Lembrança de uma vida brilhante, personalidade ou sorrir e como a terra é

Jogada sobre o caixão em seu orifício a vida seja extinto, o sorriso vai

Ele é coberto, pouco a pouco, até que ele se foi, como estrelas desvanecendo-se no

Céu como quebras de madrugada, apenas para o corpo no caixão, não haveria
nenhuma

Mais amanhece.

Percy estava mergulhado em pensamentos como ele os caixões polido, Patrick

Tinha sido um bom pé, mas Andy foi quem ele realmente necessário. Ele não
podia

Ficar no caminho de seu filho, o menino queria um futuro em computadores, eles
foram

A coisa vem, mas Percy não podia ajudar, mas se sentem traídos, não
completamente



Traído, agora, depois de todos estes anos, a Frost família tinha chegado ao fim

Da linha. Como Percy era um ligeiro polido reflexão apareceu em um de

Os caixões, quando Percy polida um pouco mais a reflexão ficou maior.

Foi Andy, que estava à espreita nas sombras, uma vida Grim Reaper, apenas

Andy não era para ser temido. Percy girou em torno de um sorriso em seu rosto.

"Andy, Andy, você está de volta! "

Andy se afastou, ele segurou a sua mão, ele precisava falar.

"Não vem perto de mim, eu só quero dizer desculpa. eu joguei fora mais de 100

Anos de tradição familiar e de amor, " houve angústia na voz de Andy.

"Você nunca pode jogar fora a sua família, em suas veias, em seu sangue,

Como de tradição, não é tudo,não consigo executar a sua vida para você."

Percy estava segurando os braços, seu amor foi tão aberta quanto suas mãos.

"Mas pai, eu não gosto de computadores, não há vida, o povo

No curso estavam interessados apenas em quanto dinheiro eles podem fazer,e

Como sua programação iria colocar cargas de pessoas fora dos trabalhos, sendo

"Eficientes" e "rentável", não havia amor, eles estavam se tornando

Parte de suas máquinas.Em vez da máquina, tornando-se humano, eles foram



Tornar-se parte da máquina. havia apenas uma pessoa lá que poderia

Ver as coisas da mesma maneira que eu. Ela deixou o curso também, seu nome era

Joanne,ela voltou para sua mãe, loja de lã", Andy parou, seus olhos

Estavam pedindo, ele não tinha palavras, apenas a emoção.

Percy sabia que ele teve de esperar por Andy para dizer sua peça, se ele correu-lhe

Ele tinha de perdê-lo para sempre.

"Pai, perdoa-me, eu quero voltar para a empresa, quero ser um

Undertaker, " Andy segurou sua cabeça para baixo, ele era como um menino
esperando

Para ser contada para dobrar sobre pronto para a bomba.

"Perdoar você? " Percy era incrédulo, o que é que havia de perdoar?

Andy começou a pé, cabeça baixa, ele não culpa o seu pai.

"Perdoar você?, o que é que há de perdoar? Você é e sempre será meu filho.

Ser, onde quer que esteja e independentemente do que você está fazendo é sempre
com meu amor

Você, Eu estou com você também, eu estou em suas veias muito. Eu sou seu pai e
você

És o meu filho, " Percy falou do coração, do coração de um poética

Undertaker.

Andy virou, Percy pulou para frente, lá entre eles abraçado.

Os caixões, o filho pródigo voltou, não havia nenhum bezerro cevado para

Abate, apenas caixões de brilhar com promessa e eles choraram.

Laughted, eles eram como um só, juntos eles tiveram sua chance de viver, para



As pessoas nos caixões eternidade, acenou para Percy e Andy renovada

O amor e a vida mortal estava lá, tudo o que tinham a fazer era chegar e tomar

Ele.

"Eu ouvi Rob's anúncio no rádio, que foi o que me fez ver como

Eu era egoísta, nós temos que impedi-lo ", afirmou Andy através de suas lágrimas.

"Eu concordo, ele está tomando o nome de família na veia, depois de tudo que fiz
de

Ele, mas para mim ele teria se tornado um agente imobiliário, " Percy cuspiu fora

As palavras.

"Bem, nós não pode começar no rádio para anunciar, mas poderíamos fazer algum
fake

Publicidade em seu nome, " Andy falou devagar ele não quero ofender

Seu pai.

"Você está certo sobre a publicidade na rádio, você tem que reservar com
antecedência, para

O que você está pensando sobre "fake", publicidade " Percy olhou seu filho em

O olho.

"Bem, às vezes você tem que combater fogo com fogo, temos de cremar-lo

Antes que ele enterra-nos, você não concorda, ainda " Andy parecia incerto de

Ele mesmo.

"Vá em frente garoto, vamos ouvi-lo, " Percy incentivou Andy, assim como ele
tinha de

Quando Andy embalsamada alguém pela primeira vez quando tinha doze.



"Bem, " Andy fez uma pausa para lamber os lábios, " nós poderíamos enviar
folhetos falsos

Toda a área, dando abertura para Rob's oferece serviço funeral, apenas

O folheto de choque que as pessoas tanto que Rob seria busto antes de ele

" Andy começaram, observava atentamente o rosto de seu pai em busca de sinais
de

Descontentamento.

"Diga-me mais, " Percy disse suavemente.

"Bem, o folheto dizia "Você ouviu o anúncio de rádio agora aqui está o

Detalhes :- Ao apresentar este folheto, você obtém um desconto de 15%, de modo
a partir

Cedo para evitar a decepção, mais desconto se você trazer o seu próprio

Pá, assim pressa pressa pressa aproveite a venda, abertura " seria ao longo

Essas linhas, " a voz de Andy parou, seu pai parecia chocado.

"Não é o tipo de coisa que qualquer agente funerário jamais iria fazer, mas um

Ex-agente imobiliário faria algo como, " Percy olhou para Andy

Um sorriso crescendo em seus lábios.

Eles apertaram as mãos, eles riram e riram, eles estariam cavando Rob's

Sepultura, alguém disse uma vez que a vingança é doce e melhor servido frio, o

O frio de um túmulo comercial aguardado Rob.

"Você ainda tem meu Atari? " Andy estava animado, agora em sua última

Habilidades do computador seria colocado para algum uso real.

"Claro, talvez pudéssemos colocar as contas e todos os antigos



" Registros, Percy estava sendo concillatory.

"Bem, o folheto em papel brilhante, com uma foto de um sorridente

Um cadáver no caixão, " Andy parou de repente ele percebeu que estava ficando

Levado.

"É muito desagradável, mas se cose os lábios de Rob, então eu sou para ela, " Percy

Acariciou seu filho nas costas, ele estava orgulhoso dele.....

Era noite, a escuridão estava fechando, os lojistas

Estavam no comerciante tendo uma bem merecida bebida. Patrick estava sentado
em

O bar conversando com Betty e Annie, ele disse que todos os seus problemas, ele

Viu-os crescer, ele tinha também os babysitted, agora eles babysat ele

Foi perfeito. reversão do papel Tracy veio com seu novo beau no braço dela,

Ela fez questão de mostrar a ele a Patrick, alguém pelo menos

Apreciado seus encantos, Patrick foi o perdedor tanto quanto ela era

Em causa.

"Você em seu próprio então? " Sorriu Tracy.

"Claro, os gêmeos, não tendo nada a ver comigo até que são

Vinte e, em seguida, daremos um duplo data, ou devo dizer, " disse data tripla

Patrick ainda de costas para Tracy.

"Funny. bem tão por muito tempo como você estão ok, " como um afterthought
acrescentou "este



É James, ele é um agente imobiliário ".

"Você precisa ser muito bom em mentir, em seguida, " Patrick sorriu virando para
agitar

As mãos de James.

Tracy arrastado para longe de James antes que ele pudesse agitar a mão de
Patrick, Tracy foi

Já está dizendo a ele para sorrir para Patrick.

"Ela não é uma pessoa muito legal, realmente, eu sei que você saiu com ela por um

Bom Bocado, mas continuo a dizer que ela não é uma pessoa agradável, observado "
Annie.

"Graças a Deus você não se casar, caso contrário, teria terminado em divórcio

Ela só quer ser alguma coisa, não é bom o suficiente, sendo ela mesma "
adicionado

Betty.

"Bem, você pode estar lá, ela não quer mudar-me, eu só pode ser

Mesmo depois de tudo, eu não sou um rubic cube para ser torcido e girado até que
eu

Ter um rosto bonito ", afirmou Patrick como ele tomou um gole de sua
cerveja, como

Se livrar de um mau gosto, como se livrar de Tracy.

"É bom não se importando com os homens até que vinte, podemos vê-las para

O que eles realmente são, bom ou mau, " munched Betty que tinha uma fraqueza



Pronto para batatas fritas salgadas.

"Às vezes o mais bonitos são a gordura e a calvície, talvez eles são

Buscamos porque sabem que são menos atraentes para as mulheres, para que tente

Harder, ou fazer muito os homens tornam-se convencidos, no amor com sua
própria

Reflexão? " questionou Annie como ela roubou uma imagem nítida de sua irmã.

"Falando sobre mudar os homens, porém, alguns não precisa de começ seu ato

Juntos, quero dizer uma mulher recebe parece engraçado se ela parece tão mal
vestido

Como um homem, " munched Betty.

"Patrick poderia fazer com uma nova camisa ou dois, o anel está se partindo em

O que ele está vestindo, " disse Annie escolher em Patrício o colar.

"E um novo jumper, " acrescentou Betty como ela escolheu para ele.

"Um corte de cabelo adequado seria uma boa idéia também, " disse Annie como ela
roubou

Outra nítida de sua irmã.

"Você sabe o par de você apenas como som _ " começou a Patrick.

"Cluck, cluck, cluck, cluck, cluck, cluck, " disse o gêmeos, como

Eles desfilaram para trás e para frente, atrás do bar cacarejar como galinhas.



"Não Tracy, " eles implorou.

Patrick balançou a cabeça, os gêmeos riram de suas cabeças fora, ele se juntou ao

Sneeringly riso. Tracy olhou em Patrick, como ela endireitou James'

Já a barra reta. Ela tinha certeza Patrick só tinha má intenção na sua

Mente tanto quanto os gêmeos estavam preocupados, se ela olhou para a forma
como os gêmeos

Parecia que ela não estaria trabalhando em uma loja nesta rua que foi de certeza.

Wendy entrou em, um olhar que dizia "Yuck" no rosto, os gêmeos nasceram

Na ação, como Betty derramou meio litro de água de Malvern, Annie composto

Uma bola de neve. Wendy agarrou a água de Malvern e swilled ao redor,

Engoli-lo com uma careta como se a deglutição medicina. Então como ela

Do Snowball sorvido lentamente um sorriso em seu rosto, como o primeiro

Raios de sol matinal que dançar sobre os campos do Snowball acabado de Wendy.

Com um olhar de alívio substituindo o sorriso, o mesmo olhar que uma mãe

Foi quando depois de todo o esforço que o bebê é carregado. E porquê, porque ela

Passou todo o dia no Post Ofiice.

"A quantidade de carimbos eu lambia hoje é unbelieveable, salvando

T.v. carimbos, carimbos, postais, carimbos, vai apenas sobre e sobre, eu

Acho que eu deveria ter comprado acções da água quando ela foi vendida,por que

Eles não o sabor de carimbos, em vez de cola horrível, eca, "

Wendy deu um gole na sua segunda bola de neve que Betty tinha preparado.



"Bem você ir sobre e falar com Tracy, ela tem um novo homem com ela, "

Sugeriu Betty.

Wendy foi até o novo tamanho beau em Tracy é vida, talvez tivesse uma

Irmão, agora que ajudaria a tomar sua mente fora os carimbos.

"Ela é uma mártir aos carimbos, um verdadeiro profissional, ela insiste em

Lambendo tudo, " disse Betty.

"Soa como se ela é um cão, " acrescentou Annie.

"O cão é apenas Tracy e ela é uma puta, Betty " disse secamente.

Patrick engasgou com sua cerveja antes de sniggering. Os gêmeos sorriu
docemente

E curvou-se antes a divisão para servir mais clientes. Entretanto Tracy

E Wendy estavam swopping notas sobre cada dia horrível que teve.

"Bem ouvir isto, tivemos hoje um homem olhando para alguns sapatos e

Quando ele pegou seus sapatos eu quase desmaiou, " Tracy fez uma careta.

"Nunca, como mau como que " Wendy estava impressionado.

"Os pés realmente horrível, ele insistia em tentar em cerca de meia dúzia de



Pares, ele era o mais espalhafatoso do que qualquer mulher que já tivemos na
loja, Deus

Seus pés eram terríveis, eu significo Patrick's usado para fedor ocasionalmente
mau

Mas esse homem, e ele tomou o biscoito, " Tracy crunched até seu rosto em

O DESGOSTO na memória.

"Então o que você fez? " Wendy foi fisgado por agora.

"Eu sobre a estrada tracejada para Amjit para algumas músicas, EU stook cinco no
meu

Boca e espera-se que o gosto deles iria superar o cheiro de

Os pés do homem, mas ele continuou pedindo um par de sapatos diferentes para
tentar

Então, eu daria a ele antes de Fogoso de volta para a parte de trás da loja

Assim eu estaria perto da janela, " Tracy fechou os olhos e segurou o nariz.

"Tão mau como que então? " Wendy estava realmente impressionado.

"Pior, Pedro do peixe entrou na loja e virou nos calcanhares e saiu

Novamente, " Tracy balançou a cabeça para provar que estava dizendo a verdade.

"Deve ter sido ruim então. Mas James aqui, ele tem um irmão

Começ sobre coisas sérias, " Wendy fez beicinho para James.

"Não, mas..." começou a Tracy.

Amjit apareceu, um tapa nas costas de Patrick, fazendo dele o seu derramamento

Cerveja em suas calças. Betty jogou um pano para Patrick.



"Você vem para jantar na próxima semana, meu primo de Calcutá é

A visitar, ele vai fazer Calcutá surpresa. eu sei que você gosta realmente um

" Amjit curry quente, levantou as sobrancelhas, mas realmente ele estava jogando
para baixo

O desafio.

"Bem, eu deveria ter secado meu jeans, então, por que não, " Patrick entregue

O pano para Amjit.

"Calcutá surpresa é muito especial, você tem certeza de que deseja
experimentá-lo, você

Pode vir de qualquer maneira, mas eu tenho que avisar, Calcutá surpresa é
realmente apenas

Para o índio, " declarou o Amjit em sua melhor voz Indiana fake.

"Eu vou estar lá, como sobre a compra-me outra bebida, " Patrick entregou seu

Vidro para Amjit.

Só então bet.Mulholland entrou para um rápido antes de ir em definitivo,

De modo Amjit pegou uma caneca bem.

"Como estão as coisas então muls, " Patrick perguntou.

"Oh, não muito ruim, mas nós fomos avisados para olhar para fora para um
revendedor de drogas

Sobre o patch, " respondeu o Bet. como ele tomou um gole da cerveja que Amjit
tinha



Entregue a ele.

"Não é uma boa pinta o suficiente para as pessoas hoje em dia, " disse ele lambeu
como Amjit

O BATIDO de seu lábio.

"Bem, é melhor eu ir e praticar minha brutalidade policial e detenção ilegal

Para não mencionar as técnicas de falsificação de provas, " disse Bet. Mulholland

Olhando para os céus com a metade de um sorriso quando ele fora polido seu copo.

Ele não era o único que tinha terminado o polimento fora das coisas,

Percy e Andy polido tinha todos os caixões, depois eles formam o

Folhetos que iria enterrar o Rob, a empresa pretendente ao trono.

Os folhetos serão entregues no escuro da noite, que é a

Hora de the undertaker, mas primeiro uma celebração foi em ordem para pai

E filho caminhou lado a lado para o comerciante.

"Então você vê o médico parou seu carro porque ele tinha esquecido

Para obter algum presunto para a ceia. Só gira para fora que ele não era um
médico

Depois de tudo, mas um mister, " Big Sid assentiu com conhecimento de causa.

"Então, qual é a recompensa, então? " perguntou ele como Amjit lambi o beijo curl

Longe de seus olhos.

"Só que o mister me quer a palestra a estudantes de sua cirurgia.



Disse que era bom ver um colega especialista no trabalho, a idéia é que eu cortar

De um lado da carne, explicar as coisas como eu fazê-lo. Em seguida, ele vai falar
com o

Estudantes de medicina dizendo-lhes da importância de saber o corpo apenas como
um

O AÇOUGUEIRO, " Big Sid fez uma pausa para demolir o resto de seu copo.

"Só ele começa com o live itens sob a faca e ele quer que eles

Permanecer assim, " referiu Patrick.

"Eu era muito duvidosa, mas o senhor hickman disse que ele gostava de dar uma
palestra especial

Pelo menos uma vez a cada ano, é preso na mente dos alunos, foi

Recomendado a ele por um antigo professor de dele. Assim que eu estou
ajudando, me

Em uma escola de medicina, " Big Sid inchou o peito com orgulho.

Foi neste ponto que Percy e Andy veio de armas ligados em conjunto.

"Wayne, soprar as teias de aranha que a magnum de champanhe, o seu tempo para

Celebrar, Andy voltou ao aprisco, " gritou um feliz Percy.

"Meninas, pegar alguns copos adequados, por favor, " disse Wayne como ele
chegou para

A reserva especial para brindar a Percy e Andy's a boa saúde.

Os gêmeos voltaram com o posh óculos, Percy abriu a magnum e



Derramou, as meninas passaram o champanhe ao redor. Roger andou em tão

O último copo encheu.Seu rosto plissados em um ponto de interrogação porque

Foi ele era sempre o último em cena, ele, um funcionário do governo e

Todos. Roger sempre usava seu uniforme,foi a melhor parte, ele nunca chegar,

Muito melhor do que a terceira operadora lança para a esquerda, de Antônio e
Cleópatra.

Ele não tinha o médico para a polícia de anos atrás, ele teve que

Resolver para a próxima melhor coisa, sendo um tráfego warden, embora, na sua

Mente ele era um polícia. Ele tinha dominado o polícia a pé e

Quarto olhar, aquele que só novatos têm, até seargents como Muls

Diga-lhes para crescer, era a vida real não "a lei". Roger ainda

Tratados de seu nariz como se fosse um terceiro olho, à procura de pistas.

"O que é a festa, " ele pediu sua cabeça esticados como uma UEM

À procura de sementes, na verdade ele estava procurando uma peças de vidro.

"Roger " Eu te amo, Percy gritou quando agarrou pelo braço e Roger

O arrastou para o bar.

Chegando Percy soltou uma caneca caneca, encheu-o com champanhe e, em
seguida,

Ele pressionou os lábios. a Roger Roger foi forçado a beber o lote.

"Andy veio casa, então eu apenas tenho que amar você, bela

Funcionário do Governo, mesmo se você é um pouco de merda, " Percy sorriu.



"Eu me sinto tonto, como quando eu fui na rotunda quando eu tinha oito anos, por
que

É a sala girar ao redor, o que está acontecendo com minhas pernas, por que você

Movendo-se para trás e para a frente, eu sinto tudo engraçado, como quando Maria
Clancy

Me beijou por trás do galpão bycycle quando eu tinha onze, o que está
acontecendo com

Me? " Murmurou Roger como ele caiu no chão.

Big Sid e Patrick Roger pegou e coloque-o em uma bancada, bebidas e Roger

Apenas não ir juntos, linhas amarelas e Roger sim, álcool e

Roger no.

"Percy está tão feliz ele mesmo votar para que o senhor Pedra, eu estava lendo no

Papel em que estão a pensar em tê-lo como um candidato, eles Parliamentory

Deve ser realmente raspando o barril para ter ele, " disse: Grande Sid enquanto ele

Resolvido Roger para baixo.

"Oh, bem, eu entendo como ele se sente, há gerações de tradição em

Sua empresa, a quase todos os expirou ", afirmou Patrick enquanto ele olhava para
um

Transferência de Percy.

"Eu tenho mais algumas boas notícias também, ela sempre vem em grupos de
três, me ensinando

A Escola de Medicina, Andy voltar, e o melhor de tudo é que uma das minhas
meninas tem

Tem uma dessas novas máquinas de tricotar,ela disse que ia fazer de mim um
carteiro Pat



Jumper. Eu estou indo para usá-lo quando eu palestra a estudantes, vigas " Big

Sid, agora ele tinha a aparência de seus netos, ele estava sobre a lua.

Patrick sorriu, mercadores de lã da Nova Zelândia estaria comemorando, Grande

O peito de Sid deve medir 56 centímetros pelo menos ; o que os estudantes de
medicina

Nunca nunca nunca esquecê-lo, nem a palestra, que era uma certeza.

A festa prosseguiu até à hora de encerramento, Roger snored em meio a tudo isso.

"Bem ir para casa agora, ir para casa para sua esposa, para suas amigas e para

Seus amantes, e se eles são diferentes apenas certifique-se de que eles não se
encontrar

Fora uns sobre os outros! " gritou seu usaul Wayne oração de encerramento.

"O que vamos fazer com ele? " perguntou Betty.

"It's ok ele vive apenas em torno do canto, eu vou levá-lo para casa, " belched

Big Sid.

Com que ele levantou a dormir ainda Roger e levaram-no como um bebê

Até a rua e na esquina de onde sua adega foram em Berry Street

Sempre tão gentilmente Big Sid abaixado Roger e sentou-se à porta.

Roger ainda estava dormindo, ele estava resmungando algo sobre "devemos

Ser realmente por trás deste galpão bycycle ", Maria Clancy estava visitando seus
sonhos

Ela estava beijando-o novamente. Big Sid tocou a campainha e foi embora,



A dona da casa saiu para encontrar Roger dormindo em sua porta, assim scowling

Ela buscar um cobertor para cobri-lo e, em seguida, fui.....

"Agora o leão faminto ruge, e o lobo, a lua, behowls

Enquanto o pesado plowman ronca, todos com tarefas cansado. Agora o fordone

Marcas desperdiçado do brilho, do whilste screech owl-screetchimg alto, coloque
o

Desgraçado que fica em ai em memória de um defletor. Agora é a vez da

Noite que todas as sepulturas, ampla, aberta a todos, permite a sua sprite

No churchway caminhos para deslizar ; e nós fadas que fazer correr pelo quarto

Hecate's team da presença do sol, após a escuridão como um

Sonho, agora estamos frolic, " Percy retrucou Shakespeare's A Midsummer

Noite fechada, seus olhos estavam em chamas.

"Agora, eu entendo por que você gosta de poesia, Deus Pai que era grande, apenas

O que precisamos antes de sair e fazer nossas más ações, " riu Andy.

"Sempre há algo em Shakespeare, se apenas os atores pratish

Iria deixá-lo cantar, seu não um sangrento requiem " Percy amorosamente colocou
a

A partir de um lado.

Andy recolheu os folhetos coloridos empilhadas na frente do

Atari, eles nunca compare a Shakespeare, mas seu propósito era

O mesmo, para se comunicar, para tocar as almas das pessoas. No momento em
que

Percy retrucou o livro fechou a faísca tinha passado entre eles, a tocha



Tinha sido no passado, suas almas haviam estados, foi novamente, a criação

Rift foi mais do que curar, eles eram um só.

Percy saiu o HEARSE, eles estavam indo para o carro todo, o

Folhetos seria entregue a caixa e abrigadas em casas de repouso

Particular. Eram como a maldição que passa em silêncio sobre as casas,

Mas em vez de perder aqueles onde cordeiros a verga coberto de sangue,

Onde ele disse "Casa de Repouso" eles pararam para entregar o folheto de Percy.

Ainda tinha um ou dois escrúpulo, mas estranhamente não era um espírito que no
estrangeiro

De noite, não de Burke e Hare, mas o espírito de cinco gerações de

Empresas funerárias, que começou como humilde grave diggers mas as geadas

Derretido para se tornarem empresários, apesar de um bom casamento, como
Shakspeare.

Disse que "a melhor noiva para a cama, que nós por nós devem ser abençoado, e

A questão não criar sempre será feliz ". eram afortunados

Para as geadas tinha vindo do frio do túmulo cavar para o calor de

Compromisso.

Em seu caminho de casa, Percy e Andy folhetos entregues às lojas

E a si próprios, apenas para evitar qualquer suspeita caindo sobre eles.

Descoberto Roger dormindo na porta, passos de Percy acordou-o.

"Você não pode me ter, eu sou apenas 42, eu sou jovem demais para morrer, eu
estou vivo,

Maria Clancy ajuda ajuda! " Roger's pensamentos estavam todos misturados.

Percy riu, sua risada ecoou no vazio Berry Street, Roger



Se atrapalhou para sua chave, disparou sobre o capacho e bateu-se.

Percy cobriu em seu cobertor, ele deixou um folheto no bolso também,

A primeira pessoa Roger reservado na manhã poderia também obter um folheto.

Durante a sua missão, Andy e Percy entrou no hearse e silenciosamente

Desapareceram, os primeiros pontos de luz solar foram chegando ao longo do
horizonte,

A manhã estava indo ser um muito interessante. um dia iria quebrar e

Assim que Rob se tudo correu para planejar...

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com

O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker(c)

Por

Michael Casey

Capítulo Seis....Fofoca Galore

******************************

O próximo dia foi ensolarado, embora para Rob Frost estava chovendo,



A estação de rádio foi beseiged por ouvintes irritados, todos reclamaram da

Folheto nojento que tinha vindo através de sua caixa de letra tocou de Percy.

E queixou-se muito bem, não teria qualquer auto respeitando undertaker fazer o

Mesmo. Como para Andy ele tinha tirado todos os registros antigos e já era

Planejamento de um banco de dados, tudo as geadas soube sempre seria escrita

Para baixo e armazenadas no computador, com dez cópias do curso. Andy tinha
aprendido

Uma coisa importante sobre computadores, nunca confiar neles e sempre fazer
cópias,

Ele tinha ouvido histórias de horror de empresas sem qualquer segurança, em ou

Externamente, a geada archieve seria um modelo para qualquer pessoa usando um

Computador.

Rob Frost foi logo entrevistado pela polícia, para a criação de um

Perturbação da ordem pública, ele negou tudo, mas mesmo que ele negou a

Polícia em forma de Bet.Mulholland foram poderosamente a polícia suspeita.

Sempre tem de ser imparcial, de modo bet.Mulholland foi para falar com Percy e

Andy. Andy estava digitando furiosamente a Atari quando bet.Mulholland

Chegou.

"Você sabe alguma coisa sobre esses folhetos? " o sargento realizou um up

Na sua mão para ilustrar seu ponto.

"Tivemos uma fornecida aqui, assim, " respondeu Percy, foi a verdade

Para ele colocá-lo através do próprio letterbox.



"Agora responder a esta com muito cuidado, isso pode ser usado em tribunal, o
que

Percy Frost escrever, como escrever, este folheto, " o sargento escolheu seus

Palavras cuidadosamente.

"Não, eu não escrevê-lo, " Percy escolheu suas palavras também.

O sargento fechou seu caderno, sorriu e saiu, ele tinha feito o seu dever,

Ele podia jurar que sob juramento. o fato de que ele sabia que Andy foi atrás foi

Uma outra questão, mas o sargento foi tudo para o espírito da lei.

Espírito sendo sua palavra favorita, ele é o filho do maior café

De espíritos em todo o território da Irlanda, o ilegal que você não compre em
público

Bares que é.

Big Sid foi esculpir algumas ham fora do osso por M. Brown a viúva

Quando George veio correndo, ofegante, com os ombros pesados. Sid colocar

Estabelece a faca e a Senhora Brown fez George sente-se na cadeira no canto.

George pegou seu fôlego antes de ele começou a jorrar.

"Adivinha o que aconteceu? "

"O que? "



"Wayne's apenas dois homens atirados para fora do pub, " George dabbed sua testa

Com o seu lenço.

A senhora Brown se aproximou, ela era um pouco surdo e não queria

Perder nada, a fofoca foi encurralado agora ele não iria ficar afastado sem

Desistir de todos os seus segredos.

"Por favor, vá em frente, " exortou a Senhora Brown.

Lambendo os lábios antes de se lançar em uma explicação sem fôlego George

Começou.

"Eu estava andando passado o comerciante quando de repente a porta do bar
abriu, Wayne

Veio estrondosas. Ele tinha um homem em um Headlock, o outro foi

Arrastando pelos cabelos, ele estava saindo em Wayne's mãos! "

"Parece desagradável. Ela não pode ser qualquer um, certamente seu local um
tempo desde que ele é

Tinha alguma dificuldade. Ele mantém a boa ordem", interrompido Big Sid.

"A próxima coisa que eu sabia Wayne lançou um na sarjeta, um punhado de
cabelos

Ainda estava em Wayne's mão. Como para o outro, ele chutou o

Idiota,desculpe a minha língua a Senhora Brown. Um pousou em cima do

Outros, " George usava uma expressão que dizia: "Você pode acreditar ".

"Oh meu, oh meu, " exclamou a Senhora Brown.



"Mas por quê? " ponderou Big Sid.

"Drogas ", explicou Jorge.

"Nunca ", afirmou a senhora Brown arqueando as sobrancelhas em descrença.

"Sim, " George sacudiu a cabeça.

"Vá em frente, instou " Big Sid.

"Quero dizer, eu me senti como uma pista, Wayne utilizando os dois homens como
bolas, eles

Quase bateu-me mais. Em seguida, Wayne disse que "Nunca, nunca mais voltar",

Ele disse que a palavra nunca duas vezes. Ele disse que não iria ser responsável pela
sua

Caso contrário, as ações " George foi wide eyed,ele assentiu com a cabeça.

"Wayne deve ter sido irritado então, " disse: Grande Sid.

"Wayne deve ter sido irritado então, " ecoou a Senhora Brown.

"BemWayne deu-lhes um olhar, ele esfregou as mãos juntas para obter

Livrar dos pêlos do homem, então ele voltou para dentro. eu não vi Wayne assim

Irritado por um longo tempo, não desde que ele perdeu o oe100 em uma aposta ao
sorrir, de Paulo.



Ele quase barrado sorrindo Paulo então, " continuou George.

"Então, o que os homens fazem? " Perguntou a senhora Brown.

"Eles cambaleou até a estrada para um carro, então expulsou em uma pressa,

Eu podia vê-los, alegando que eles levaram para longe, " respondeu George.

"Eu quero saber quem eram? " ponderou a Senhora Brown inclinando a cabeça em
um

Ponto de interrogação.

"Bem, eu fui para o comerciante depois de Wayne, mas decidiu não perguntar-lhe
como ele

Estava em tal estado de espírito. eu vi Percy conversando com Mateus, Mathew
olhou todos

Confuso. Acontece que os homens estavam fazendo uma venda no relógios' bog

Quando Mateus chegou, ele pensou que tinha doces, então ele pediu um.

Só que era a droga, disseram Mathew a piss off! " começou George.

"Eu batê-los no meio da próxima semana, se eles disseram que para mim, "

Disse: Grande Sid, indignado em nome do Mathew.

"Então saiu do Mathew relógios todos os ofendidos, Wayne perguntou qual era a



Problema era, portanto, quando Mathew explicou Wayne para a tracejada
atrapalha como se

Sua bexiga estava estourando, assim ele poderia descobrir o que foi de Wayne.

Percebeu que os homens foram até nenhum bom. Ele pediu para ver o "doces",

Só eles jurou para ele. Wayne agarrou um dos homens, para o seu parceiro em

Crime jogou um soco no Wayne, apenas Mathew foi atingido em vez ".

"É o jovem ok? " perguntou um muito preocupado Big Sid.

"Oh, ele está bem, bem, disse Wayne Mathew volta a bater tão duro como ele

Poderia. Assim o fez, Mathew enviou o homem voar. bateu a porta

As dobradiças de um cubículo. "

"Se ele tivesse cérebro ele ser perigoso, Mathew é tão forte como um boi, "

Interrompida Big Sid.

"Então Wayne lavou a droga na sanita, ele tomou um pouco de dinheiro de

A carteira do homem para pagar os danos, além de oe20 para a caixa de coleta

Para as crianças em casa. Então ele turfed-los para a rua, realmente

Ele deveria ter chamado a polícia, mas ele estava tão irritado que ele apenas não
pensar

" George, terminou sua fofoca de manhã cedo.

"Essa é a maneira de fazê-lo. Pegue todo seu dinheiro e dar para a caridade,

Então o crime realmente não pagaria, " disse: Grande Sid como ele voltou para o
seu



Escultura.

"Bem, se você me dá a minha ham, Sid, então eu vou sair e comprar uma xícara de
George

Comodidades nas marcas", " disse a senhora Brown entregando uma libra nota.

Com que George e a Senhora Brown terem ido, Big Sid observava-os ir, ele

Tinha a sensação de que a senhora Brown não seria uma viúva por muito
tempo. Quando George's

Seis meses como viúvo, como foram ordenados por sua esposa morta que ele tome
um

Nova Noiva, a julgar pelos olhares a Senhora Brown deu a George que logo seria

Um casal casado.

Sobre o outro lado da cidade Patrick estava terminando o seu leite

Round, ele tinha o foulest de olhares sobre ele. Ele tinha apenas um pensamento
sobre

Sua mente, era chamado de vingança. Patrick levou para casa, parou o VW e

Olhou tudo sobre antes segurando seu saco de recolha e de a

Fora escadas para sua televisão. Uma vez dentro, ele pulou para o chuveiro sem

Tirando sua roupa, apenas jogando a bolsa coletora para um lado como

Ele pulou no chuveiro. Ele não precisa levar sua roupa para todos

Ele estava usando eram seus formadores,Patrick não tinha se tornar um nudist

Deliberadamente, Amjit tinha ajudado.

Meia hora mais tarde, parecendo uma ameixa seca Patrick saiu de

O chuveiro, ele cheirava como uma torta, a cada poção e loção que estava em



O banheiro tinha sido usado. Apenas um cheiro de Patrick teria eliminado

Michael's catarh por um mês, mas foi uma necessária melhoria.

Cautelosamente Patrick colocou em seu underware e, em seguida, empurrando seu
cabelo ainda molhado

Um lado Patrick stode para fora da casa, descendo as escadas e ao longo da estrada

A loja do Amjit, ele felizmente, lembre-se de colocar o resto da sua

Roupas também, ele não era um verdadeiro afinal nudista.

"Amjit, sai-lhe pouco sod, " Patrick ficou no

Porta de entrada como um marshall federal prestes a atirar o baddie.

Amjit levantou-se atrás de uma torre de Andrex, ele estava sorrindo, seu beijo

Curl estava balançando para frente e para trás na frente de seus olhos, tinham sido
Amjit

Esperando isso.

"Olá, meu velho amigo, o que posso fazer por você hoje, você quer outro

Curry? " Seus olhos estavam Amjit sorrindo.

"Você pouco sod, retrucou " Patrick.

Amjit quebrou em um sorriso deslumbrante, seus dentes cada parecia estar
sorrindo

Separadamente, todos eles de vanglória no desconforto do Patrick.

"O que foi? " O homem Amjit, tentando soar inocente, e falhando.



"Você sabe que pouco sod, e eu nunca vou te perdoar ", afirmou Patrick

Por entre dentes cerrados.

"Como posso ajudá-lo, meu amigo, " Amjit estava tentando soar como um

Agora pacificador, ele falhou com isso também.

"Você não é meu amigo", disse Patrick wriggled como ele um pouco, ele foi

Ainda em um leve desconforto.

"Mas qual é o problema? " Amjit mal escondeu seu sorri agora.

"Surpresa de Calcutá, that's what's up! " Patrick balançou a cabeça para

Enfatizar o seu ponto.

Amjit não poderia manter o riso em qualquer errupted por mais tempo,
ele, lágrimas

Transmitido pelo rosto, na verdade ele tinha visto Patrick streak de seu carro

Para a televisão.

"Eu pensei que você gostava do caril ímpar ou dois, " Amjit conseguiu dizer antes
de

Quebrar em riso novamente.

"Você sod, você me enganou, me de todas as pessoas e você me enganou, você



A SOD total,chamar-se um índio você é como um cowboy, " foi tudo

Patrick poderia vir acima com.

"Esta cidade não é grande o suficiente para nós dois, " riu fazendo seu Amjit

John Wayne melhor sotaque.

"Bem, certamente não é grande o suficiente para você! " disse um petulante
Patrick.

"Quem Amjit de mim?", disse apontando para si mesmo.

"Sim, você sod, retrucou " Patrick.

"Vamos, apenas explicar as coisas para mim, eu sou apenas um simples menino
indiano, "

Amjit respondeu em sua melhor falso sotaque indiano.

"Ok, wise guy. Ontem à noite o seu primo preparou a Calcutá Surprize, EU

Comeu, foi o mais quente de curry que tive em minha vida. "

"Você tinha três quartilhos de água e quatro pints de cerveja também, se eu me
lembro

Bem, " Amjit adicionou.

"Então eu fui para casa, você apenas ri muito enquanto eu fui, mesmo sua velha
mãe e

Pai ".



"Mas você disse que você poderia comer curry, não avisa, " declarou o Amjit

Patrick's interrompendo a versão dos acontecimentos.

"E assim eu posso, eu posso comer qualquer socorro, assim qualquer surpresa,
exceto Calcutá

Mas você deveria ter me avisado. " Patrick foi acalmar agora.

"Três vezes alertámos você Amjit, " disse segurando três dedos.

"Você sabia o que iria acontecer, não é? " Patrick, um acusando

Dedo.

"Claro, é por isso que adverti-o três vezes, a voz do " Amjit tinha

O "Eu te disse " tom para ela.

"Bem, aconteceu. eu estava em meu leite rodada, eu só tinha dez mais

Entregas para fazer, então whoosh. Eu tive um problema de lavandaria terminal.

Tentou se atrás de um arbusto, somente eu era demasiado tarde. era terrível, Kang

Me matariam se eu pedi-lhe para lavar que muito para mim. Então eu tive que sair

Minhas roupas para trás. Então eu usei meu casaco branco como a fralda e o

Saco de recolha ajudou a salvar a minha modéstia, " Patrick estava falando para o
chão

Porque ele estava tão envergonhado, Amjit estava olhando para o teto como ele



Embalada com renovado o riso.

"Tão ruim quanto que hey, bem não avisar, " riu-Amjit.

"Então, vestido como um bebê abandonada eu tinha de terminar o meu leite
rodada,

Os rapazes no centro de tratamento de leite quase molhado se quando me viu
voltar ".

"Você teve sorte, às vezes há uma segunda ou mesmo terceira surpresa, "

Amjit disse como seu riso diminuiu.

"Bem, eu estava dirigindo em minha casa a fralda quando tive de parar

De repente no semáforo. WHOOSH, e eu tinha uma fralda cheia. Eu tive que

Solte-o para fora da janela em um lixo. Henrique foi se aproximando também, se

Ele descobre que era eu quem deixou a "fralda" para ele, bem, eu vou ser o

Ridículo da cidade, " Patrick fechou os olhos enquanto ele ainda sobre

Eventos de todas as manhãs.

"Bem, você parece estar ok agora, você cheira um pouco como uma torta, que
lembra

" Amjit, mim começou.

Um olhar a partir de Patrick fez terminar rapidamente, Amjit tinha desceu
ligeiramente.



"E, finalmente, eu tinha de streak do carro para o meu apartamento, só espero

Ninguém viu que, " Patrick suspirou tinha sido uma longa manhã.

"Você quer um desses? " Amjit jogou alguns Andrex em Patrick.

Em segundos uma luta jogando Andrex desenvolvido,o papel quebrou seu

Flâmulas de wrappers, suave, forte, e muito, muito, muito papel colorido

Estavam por toda parte. Era como se decorações de Natal tinha caído para baixo.

George e a Senhora Brown estavam prestes a entrar na loja quando eles viram a
luta,

Então eles recuou. gosta de homens crescidos, comportando-se como crianças e
Amjit.

Patrick só parou de agir como crianças quando o velho senhor Amjit veio para
pedir

Amjit por que ele estava agindo como uma criança. Patrick riu, pois Amjit tinha

Foi dito pelo seu pai.

"Serve para você," riu Patrick.

"Bem, você pode me ajudar a arrumar, " disse um Amjit cabisbaixo.

Patrick foi sobre para ajudar para fora, mas não havia um olhar de surpresa em seu

Cara, Calcutá, para surpresa de pegar um pacote de quatro Andrex, que além de um
grande

Johnson's Baby Pó Patrick desapareceu. o riso de Amjit guiou-a

O seu destino.



No supermercado George e a Senhora Brown tinha apenas encontrou um carrinho

E estavam prestes a iniciar sua turnê quando vozes caiu sobre o

Pilhas de picles e feijões. a loja estava em um pickle e bastante

Fedor estava sendo feito pelos clientes, a causa era simples, a loja.

Computador tinha quebrado. Porque não basta ler o preço stickers e esquecer

O código de barra? Bem, em comum com a maioria dos supermercados o preço
stickers

Já não existia. O código de barras tinha tudo sobre ele, então por que perder o

Loja do dinheiro e tempo com códigos de barra. o fato de que preço stickers ajuda

Pessoas somar o quanto eles estão gastando como eles vão junto não

Importa, escondido e suddened aumentos de preços podem ser feitas na imprensa
do

Botão, diga-conto sobre stickers stickers não existem, e menos trabalhadores

Também são necessários, que aumenta os lucros. o tapete de compras,

Sem o riso de Forsythe Bruce como você vá junto.

"O computador quebrou, eles não sabem o que fazer, "

Disse um entusiasmado a Senhora Brown.

"É uma ideia idiota, não tendo os preços de coisas, como nós são reformados

Suposto para começar sobre. Serve a loja direita, esta vai ensinar-lhes, " disse

George, que tinha muitas vezes ultrapassado devido à falta de etiquetas de preço.

"Basta olhar para as pessoas, a sua realmente terrível, lets go e assistir, "



Disse a Senhora Brown como abandonou o carrinho.

George seguiu, ansioso para ver a diversão. As filas estavam a construir em

O Lavra, lavra que mais e mais se assemelham a catracas, só que você paga

Para sair, com seus produtos, claro.

"Olhe, não Tina ela parece perturbada, ela torcer o cabelo dela com

Seu dedo, ela sempre faz isso quando ela está chateada, ela irá se ela careca

Não quebre o habbit, " disse a senhora Brown apontando com o dedo.

"Olha, o computador parece estar funcionando novamente ", afirmou George.

O computador estava funcionando novamente, somente com uma mente do seus
próprios, como se

A digitalização de todos os quatro packs de cerveja que tinha feito a coisa assim que
o bêbado.

Todos os preços foram distorcidas, uma lata de ervilhas custo oe5, uma garrafa de
Johnnie

Custo Walker 49p. uma ponte foi classificada como um produto à base de
carne, talvez porque

Veio de lã de ovelhas e ovelhas são carne, seja qual for o computador.

Raciocínio, o computador estava bem e verdadeiramente, bem a terminologia
exata

É tosco, mas correto, o computador foi arruinado. Pergunte a qualquer
computador

Engenheiro, se eles estavam de pé ao lado de George e a Senhora Brown então o



Engenheiro de computador seria suspiro, shrugg de seus ombros e o Imortal

Engenheiro de palavras que todo o mundo usa, "arruinado".

Não havia nenhum presente do engenheiro, o supermercado tinha esquecido de
pagar o

Contrato de serviço, seu P.C. sendo a culpa, e o único a ser esperado

Neste mundo moderno.

As pessoas estavam ficando mais furioso e mais furioso, o gerente ficou em

O telefone a sede. Sede apenas disse que eles lhe pagou para gerenciar,

Então, ele teve de gerir. Tina o supervisor tinha começado a chorar até agora, o

Manager foi para ela, ele a abraçou e beijou-a. Não é o tipo de beijo

Você normalmente vê em um supermercado, mais o beijo da fileira de trás

Cinema. George e a Senhora Brown ficaram chocados. Em seguida, o gerente e
Tina

Sorriu, eles correram para a parte de trás da loja, dois minutos mais tarde eles

Invadido de volta, batido sobre pilhas de ervilhas. Eles estavam segurando o preço

Livros, quando tudo mais falhar voltar ao experimentado e de confiança, mas em
formas.

Seus pés eram patins de rodas, foi como uma cena do Marx Bros a

Grande Loja como eles patinou para frente e para trás.

"O que está acontecendo? " perguntou George.

"I've got it, eles estão indo de volta para o preço de livros ", afirmou George.



"E eles vão andar de skate para cima e para baixo dizendo que o checkout "
meninas, cont.

Uma entusiasmada a Senhora Brown.

Então o que eles fizeram, Tina e o gerente patinou para trás e

Diante gritando os preços para o checkout meninas. Não era como

Torville e Dean outra grande equipe de patinação das Midlands, mas

Era puro amor no checkouts. As faíscas voaram como eles patinou para trás e

Diante, eles transformaram em um sixpence para parar e gritar outro preço,

Eles se olharam com amor, a centelha passou entre eles,

Mesmo twinkled. Ao toque das caixas, para os tostões caindo em

O Lavra, ao som de cestos ser esvaziados, Tina e o gerente

Estavam fazendo amor, enquanto ainda deslizar em seus patins. Seus Olhos

Twinkled, seus pulsos vivificado, suor Derramado George e a partir deles.

A senhora Brown foram fascinados, eles podiam ver o que estava acontecendo,
porque eles

Eram como os pardais na linha de lavagem, assistindo não faz parte, basta

Vendo, não esperando para pagar no caixa. George e a Senhora Brown assistiu

Fascinados, eles eram como a Federação dos juízes, o gelo foi derretendo a partir

Eles, eles também estavam ficando entusiasmados, as filas cresceram menos e
menos,

Tina e o gerente foram pingando por agora. o último cliente foi através

O checkout, Tina olhou nos olhos do gerente, ela correu para ele,

A peguei e girou em torno dela, eles abraçaram, eles twinkled,

Eles errupted em uma Super Nova. George e a Senhora Brown o russo juízes



Pode conter-se mais. gritaram os seus aplausos,

Batendo palmas acima de suas cabeças. George beijou a Senhora Brown sobre a

Bochecha, ele não podia impedir-se a si mesmo, a senhora Brown olhou nos olhos
dele, ela

Sabia que seus seis meses de choro, o cortejar poderia começar,

Então ela deu-lhe um beijinho na bochecha. Lá no checkout o jovem tinha

Fizemos amor, a velha pegou as faíscas do amor jovem, tinha secado

A velha mecha e agora as chamas começaram a crescer, naquela noite, um bebê

Seria concebido por Tina e o gerente, como para George e a Senhora Brown,

Uma fagulha havia sido atingido, que se transformaria em um incêndio florestal. E
por que não

Por sua ruptura de um computador que conserta um coração, como todo
engenheiro de computador

Em todo o mundo irá dizer-lhe.

George e a Senhora Brown deixou os jovens amantes, eles foram esgotados,

Eles não incomode comprar qualquer coisa, eles precisavam de um sentar-se para
baixo e um copo de

Chá, seu cansativo trabalho sendo um pardal ou um juiz Russina para esse assunto.

Colocar marca de seu jornal, o Rabino Gordon foi a coluna azul

Sempre interessante, a cozinhar demasiado. Olhando para marcar as sobrancelhas

Formado de interrogação, esperando suas ordens.

"Podemos ter um cuppa, e um pouco de bolo também, que estão desgastados depois
de tudo o que

Temos testemunhado apenas ", perguntou a Senhora Brown.



"As pessoas estão começando a falar sobre vocês dois, " disse Mark como ele
derramou.

George olhou culpado, mas como Mark que ele e a Senhora Brown tinha

Beijos trocados, não importava que George sentia-se jovem novamente, mesmo se
seu

Disse-lhe o corpo. Caso contrário George olhou para seus pés, a senhora Brown
colocar em um

Sorriso falso para Mark.

"O que é a notícia, então? " perguntou Marcar como ele limpou o balcão.

"BemWayne jogou dois homens fora do comerciante de drogas, " começou

George todo animado.

"Ouvi dizer que um, o draymen parou para uma mordida quando eles

Terminou em marcos para que eles me disse, " disse Mark enquanto tentava
remover um

Teimosa mancha de seu contador.

"Oh, " disse um cabisbaixo George.

A senhora Brown tocou a mão de George através de conforto, Mark percebeu e
metade

Abriu a boca para dizer algo, mas decidiu manter sua paz, então ele



Fez a sua paz.

"Mas eu tenho certeza que você tem algo para mim, você sempre faz, se eu

Tem que ter minha dose diária de notícias, " disse Mark forma encorajadora.

A senhora Brown tocou a mão de George antes de ela começou, ela ainda estava
excitada.

"Bem, nós estávamos no supermercado e o computador quebrou, você vai

Nunca adivinhar o que o gerente e Tina não, bem, eles colocaram sobre patins

E correram para frente e para trás com o preço de livros em suas mãos.

Era um pouco como o bingo, apenas chamando os preços em vez de números.

Eles realmente gostavam de si mesmos, eles estão no amor você sabe, eles são

Vivendo juntos, " a Senhora Brown parou de acenar com conhecimento de causa.

"Eu não sabia que, " disse George impressionado com a Senhora Brown's
conhecimento.

"Bem, você não sabe tudo, " ela fez uma pausa para tocar a sua mão

Antes de continuar, "De qualquer forma foi ótimo como Torville e Dean, eles

Realmente se divertiram. Ninguém parecia gostar, porém, apenas

Eu e George, nós privledged, então quando eles tinham eliminado o

Backlog Tina pulou em seus braços e eles se beijaram, o tipo de beijo que

Você teria atirado para fora do cinema, em nossos dias, " ela parou, ela

Foi brilhante, o afterglow da tina e o gerente.



"Então, eles estavam fazendo amor na frente de você, tudo em patins de rodas na
frente

Os checkouts, " disse Mark questão de naturalidade, adotando o Francês

Atitude de amor.

"Bem, sim, " gaguejou George.

"Bem, sim, " ecoou a Senhora Brown.

"Bem, sem dúvida, vamos ver um bebê de nove meses, " Marca adicionado como
um depois

O pensamento.

George e a Senhora Brown corou, ele parecia culpado escolares

Apanhado em flagrante por trás do galpão bycycle. Eles não podiam olhar cada
outros

No olho, nem olhar na marca para esse assunto.

"Oh, eu não quero dizer que vocês dois têm um bebê, quero dizer, a Tina e o
gerente,

Bem, você sabe o que quero dizer, " disse Mark percebendo que ele tinha vergonha
delas.

Ele apenas torna as coisas piores, os dois reformados sentida como adolescentes
dizendo

Os pais que tinham escolhido em "Trouble", o clipe da copa

Bater pires parecia como o empilhamento de espingardas, de um casamento de
espingarda

Para George e a Senhora Brown. Depois de uma pausa, que parecia uma eternidade,
a Sra.



Brown riu, ela bateu a mão de George alegremente, ele estourar fora

Rindo também. os rasgos da alegria funcionaram abaixo do rosto de George, ele
não foi tão

Feliz desde que sua esposa morreu, ele olhou para a senhora Brown e sorriu, não

E, em seguida, em seu coração ele sabia que tinha encontrado sua nova esposa,
a senhora Brown sabia

Muito embora as palavras não foram trocadas, eles apenas twinkled. Marque Agora
senti

Envergonhado, ele sabia disso também, ele estava vendo um par de reformados

Fazer amor como eles sentou lá beber o seu chá no seu café. Marcos movido

Para a outra extremidade do balcão, ele se sentia um pouco como um Peeping
Tom.

Nas empresas funerárias Andy e Percy estavam celebrando, Rob tinha degrau

Para dizer que ele tinha jogado a toalha, ele era muito amargo para dizer o
mínimo.

Vereador tinha visto os folhetos para Rob's empresa, o vereador indignado

Tinha dito que era sobre o seu cadáver que Rob seria obter o planejamento

A permissão para a sua empresa. realizadores Rob era para ser eliminadas da

Embalmers e empresas funerárias registo, ele nunca poderia praticar a arte em

A Inglaterra nunca, não de 150 anos se isso tivesse acontecido. A última vez em

Fato foi quando o carro de um empresário estavam whitewhashed por um

Rival. Os cavalos pareciam ter geada tudo sobre eles, ninguém sabia

Quem foi a culpa, mas ele quebrou a empresa, apenas uma empresa foi deixada, foi

Executado por um homem chamado Jack Frost, um ancester de Percy, assim que a
história tinha

Se repetiu. Percy tinha feito seu progresso.



Talhos na Big Sid estava olhando através do jornal gratuito,

O que chamou sua atenção foi um item em um cão que tinha sido treinado para

Roubar carne. O cão foi dito ser metade ainda esfomeado que seguiu a sua

Formação e roubou a carne para os seus proprietários, Big Sid mal podia acreditar.

Ele tinha dito "hum" para si mesmo quando viu um blurr fora, parecia

Um cão, Big Sid correram para fora.

"Pare de ladrão, " gritou Big Sid, embora não era Oliver que ele era

Perseguindo, mais como um lobo faminto.

George e a Senhora Deputada Brownie foram andando até a estrada e eles ficaram
chocados ao

Ver um cão correndo em direção a eles com uma junta de carne em sua boca .

Carne, tendo sido roubado do Big Sid's fora do visor. No impulso, George

Empurrou a Senhora Brown em uma porta e, em seguida, fechando seus olhos
George gritou o

Palavras, "Sentar-se".

O cão sentado e deixou a carne, esperando um carro correu fora, porque, porque

Big Sid's enorme estrutura era em cena. Como para o cão apenas oferecido

Uma pata a tremer. a senhora Brown foi sobre a lua, George havia salvado sua vida

Na medida em que ela estava preocupada, ela não se importava com mais nada, as
pessoas podiam galo

Suas espingardas se eles gostaram, George era seu herói, ela o beijou smack



Na boca.

"Eu vi-a Barbara Woodhouse na outra noite, " explicou George, ele

Sabia que ele teria que se casar com ela agora, eles haviam beijado na rua depois de
tudo.

"Você foi corajoso, " disse: Grande Sid.

"O que sobre o cão? " perguntou George.

"Bem, ele pode manter a carne, ele poderia fazer com ele ", afirmou Big Sid
enquanto ele

Descascado afastado o wrapper, assim o cão poderia comer.

O cachorro abanou o rabo com deleite, ele estava no amor com Big Sid, real

Todos carne para ele, não as conservas de coisas, o cão pensou que tinha morrido

E ido para o céu.

"Bem, você pode me levar para casa agora, nós tivemos um dia excitante, meu
herói, "

Disse a Senhora Brown, como um doente de amor adolescente, bicando George na
bochecha novamente.

Big Sid assisti com prazer como o cão wolfed estabelece a carne, por isso é

O que o cão parecia, era um longo alsaciano, embora seus cabelos

Cubra estava em um estado terrível, o tipo de pelagem que nem mesmo a caridade

Lojas aceitaria. Patrick veio,ele tinha usado apenas um de seus quatro pack



Mas ele sentiu tanto melhor para ele e outro chuveiro quente.

"Você comprou um cachorro então? " perguntou Patrick.

"Não, eu estava lendo no papel livre sobre este cão treinado para roubar a carne

De repente a coisa sangrenta, basta olhar para os pobres

Coisa, seu criminoso tratar cães como este, meus gatos comem melhor do que

Este, " Big Sid olhou para o cão, que tinha acabado de terminar a sua refeição.

"Então seu fora para a libra para o cão, então você sabe que vou colocá-lo para
baixo,

Os proprietários não estão indo para reclamar-lhe se eles são ladrões de carne
profissional

Afinal, " disse Patrick olhando para o cão.

"Bem, se você olhar depois dele eu vou ir e tocar o pound, eu tenho

Os clientes para ver para o bem " disse: Grande Sid enquanto ele caminhava para o
seu

Talhos loja.

Para Patrick foi esquerda segurando o bebê, ou melhor, o cão veio sobre Amjit.

A partir de sua loja para zombar, era bom demais para perder a oportunidade.

"Hey man, é que sua nova menina, ela parece um cão real para mim, " riu

Amjit seu beijo curl balançando para frente e para trás em seu rosto.

"Como eles dizem seu o melhor amigo do homem, " respondeu Patrick.



"Seu cabelo precisa de um pouco de atenção, mas pelo menos ela não morder a

Amjit, unhas " riu.

"Sim, mas o que meus grandes olhos castanhos ela tem, " respondeu Patrick.

"Toda o melhor para ver você, " riu-Amjit.

"E a minha boca grande que ela tem ", afirmou Patrick.

"Toda o melhor para beijar você, " riu-Amjit.

"Bem, pelo menos ela não vai me responder de volta, afinal seu um ele assim lá, "

Patrick disse começando a sorrir.

"Bem, a libra vai levá-la fora de suas mãos, eu vou ver você nós vamos ter um

Curry em breve talvez, " declarou o Amjit como ele atravessou a estrada de volta
para sua loja.

"Um caril minha bunda, mais como explosivos, " gritou Patrick.

"Bem, você deve saber, " Amjit riu em resposta.

Patrick esperou por 30 minutos antes de o Homem de Libra

Veio, nesse tempo, ele decidiu manter o cão, ele sabia como o cão



Senti, sozinho e rejeitado. Ele sempre quis um cão apenas sua mãe

Tinha dito como eles poderiam manter um, o que com a farinha e, além de tudo

O cão teria de subir as escadas para o apartamento. Assim Patrick tinha

Nunca teve um cão, mas como ele estava ali ele fez de sua mente ele estava
mantendo

Este cão, ele tinha até mesmo pensou em um nome para ele.

O Homem de Libra veio, vestido em um macacão e sujo

Tampão de baseball, o cão pulou para o homem batendo o boné.

O homem era uma mulher, uma mulher muito bonita, com um rosto sujo,

Mas mesmo no macacão Patrick podia ver que ela tinha uma boa figura, um

Pouco sobre o full size, cintas, mesmo como os irlandeses Patrick parecia dizer.

Em seus olhos e foi atingido por um parafuso de trovão, era como Calcutá

Surpresa, mas em seu coração. Seu coração explodiu como uma Super Nova, se

Você tem sorte nesta vida você pode experimentar isso por vocês mesmos.

Foi como se a parte que falta do puzzle apareceu de repente, Patrick

Olhou, então o homem mulher, olhou para trás, em seguida, ela sorriu a alma de
Patrick.

Lept e fez três saltos perigosos para trás, ele se sentia fraco nos joelhos, ele

Senti a mesma maneira com Calcutá surpresa apenas este era o amor, o mesmo

Maneira como Michael em The Godfather encontrei o amor na Sicília. Era como se
o que

Ele estava procurando por toda a sua vida, de repente apareceu, como alguém

Sabendo que toda a sua vida ele deve fazer algo, e então de repente



Descobrir o dom das palavras por acidente,de repente descobrir que você

É um escritor. das trevas vem a luz, mas não por último, pode qualquer

Por último, dom foi Patrick dignos dele. Ele não sabia, ele não se importava com
ele

Apenas sabia que, independentemente do que era suposto, tal era o emaranhado
de

Esperança ; fly away fly away, Pedro Paulo, voltar, voltar Pedro Paulo,

Foram seus corações como as aves no viveiro rima, eles estavam juntos

Novamente?

"Fecha a boca ou as moscas vai buscá-la, " riu a garota.

"Mas você é um homem! " murmurou Patrick crescente, um sorriso em seus lábios.

"A última vez que eu olhei enfim, " Ela respondeu enquanto colocava o cão nas
costas

Da van.

"Eu vou com você, quero dar ao cão um bom lar, " disse Patrick

Impulsivamente, ele não queria perder de vista a garota.

"Por favor, " ela respondeu questão de naturalidade, como ela entrou no

Assento do motorista.

Patrick correu para entrar no banco do passageiro, ela já tinha começado a

Van. Eles só tinham conduzido a poucos metros quando ela ferida por sua janela,



Patrick dando uma olhada para o lado. Ele não podia ser, bem, ele não podia ser,

Ele parecia bastante dishy, belo, quase se ele penteou o cabelo e smartened

Mesmo um pouco. Mas ele não podia ser, podia? a maneira como ele tinha sorrido

Para ela, ele não teria se fosse ?, será que ele poderia ser um, você poderia

Nunca diga hoje em dia, era uma pena que ele se foi, ela não me importaria de ser

Conversamos por ele, mas se ele estava bem, se estava. Ela roubou olha para ele

No espelho, não, ele não podia ser ferida, ela estabelece sua janela mesmo

Mais. Patrick finalmente percebeu o que estava acontecendo, então ele decidiu

Explicar as coisas.

"Desculpe, mas eu percebo que ainda cheiro como uma torta, a minha amiga
Amjit.

Avaria, " Patrick começou, lambendo os lábios.

A menina fechou os olhos por uma fração de segundo, ele estava indo para dizer a
ela

Sobre seu namorado, ela não foi prejudicado, um homem poderia ter um
namorado

Se ele gostou, um namorado também. Mas Deus foi um pouco de um choque,

Quando tudo o que ela queria era conseguir que o cão volta para a libra e, em
seguida, ela ficaria

Para terminar o dia. E ele era tão aberto sobre ele, quase, exibindo

Não que ele deveria ter vergonha, era só que ele estava tão aberto sobre

E se esse seu namorado de Indiana, e ela era um total estranho.



"Bem, você vê, Amjit tipo de me enganou, foi chamado de Calcutá Surpresa

Você vê, " Patrick começou.

Ela engoliu em seco, ele estava falando com ela sobre suas práticas sexuais, esta
agora

Realmente foi demais, ela freou bruscamente.

"Escuta, o que você faz no seu tempo livre é o seu próprio caso, mas por favor

Poupe-me dos detalhes, " disse Patrick olhando nos olhos, antes que ela

A primeira marcha engatada e partiu novamente.

Patrick não sabia o que estava em causa, então ele ficou em silêncio por alguns

Minutos, a garota correr até a janela pode abrir mais.

Patrick abriu sua janela também, apenas para agradá-la, ela estava dando-lhe

Olha no espelho sujo. Finalmente a moeda de um centavo deixou cair, Patrick foi

Chocado, se não machucar mesmo.

"Eu have.got o Amjit, você acha que é o meu namorado, e Calcutá surpresa é

Alguma forma de "coisa" que fazemos juntos, exclamou " Patrick.

A menina freado de repente, o cão latia nas costas, ela olhou para

Patrick, então ele encarou de volta.

"Você pode sair da van se você não vai fechar! " houve um incêndio em seu

Os olhos.



"Mas Amjit é um amigo, ele é casado com uma filha chamada jaswinder,

E Calcutá surpresa é um caril, caril realmente quente. E a surpresa

É que às vezes você tem um súbito problema de lavandaria, assim que você tem
que gastar

Uma hora no chuveiro depois. Foi o que aconteceu esta manhã, pelo

É por isso que eu cheiro como uma torta, eu não sou um maricas, se é isso que você
acha que eu

Sou! " retrucou Patrick, virando as costas para ela por um momento.

A garota olhou-o nos olhos, ele era grave, o que na terra ele deve

Pense dela. Ela jogou a cabeça para trás e riu, o cão nas costas

Uivou em coro, Patrick foi Cheesed desligada, para dizer o mínimo. Depois de um

Enquanto ele se juntou também. O que é um começo, Patrick um maricas, mas foi
um

Icebreaker grande.

"Eu realmente sinto muito, você nunca vai me perdoar, " o fogo em seus olhos
tinham

Tornar-se um brilho, um brilho que fez Patrício alma faz mais três

Para trás, e cinco saltos perigosos cartwheels.

"Oh, eu vou se você deixe-me comprar-lhe uma bebida à noite, " Patrick atualizou
seu

Melhor sorriso, uma pedra tinha sido atirado para o seio da menina, um ripple

Ecoou sobre a lagoa da vida. Ele era todo homem depois de todos, foi um grande

Alívio e melhor ainda ele teve alguma influência sobre ela. Talvez porque



Ela estava tão aliviada que ele não tem um namorado, depois de tudo o que o

Efeito do seu sorriso era tão profunda, causando ondulações sobre sua lagoa.

"Ok, mas eu não sou um para sofisticados bares, eles são muito plástico, isto é, se

Ninguém tem degrau-me enquanto eu estive no trabalho ", como todas as mulheres,
ela foi

Jogar duro para conseguir que ela tinha feito de sua mente, em seu favor, já

Além disso ela tinha de sair com ele para fazer-se de sua ignorância, que é

O que ela disse a si mesma, mas ela podia sentir as ondas já.

"Eu sou o Patrick pela maneira, eu sou um pastor, mas eu próprio a padaria, " disse

Patrick com um sorriso.

"O som é muito irlandês, eu sou de junho eu sou uma empregada canil, eu o
estranho pouco de

Condução demasiado para Barnes Hill, é por isso que eu estou no meu glad rags, "
disse: junho

Com uma risada.

"Eu decidi chamar o cão, Amjit " Patrick fez uma pausa, "depois da minha

Namorado, " ele terminou com uma risada.

"Foi um erro, você cheira como uma torta, por Amjit

Embora? " perguntou de Junho.



"Eu comprei a sua filha um grande urso como um presente de aniversário, ela

Insistiu em chamá-lo Patrick depois de mim, para ver como Amjit feito um tolo

De mim com esse negócio de curry o que poderia ser melhor do que o cão? " Amjit

"Você poderia sempre chamá-lo de Calcutá surpresa o cão, " disse: junho com um

Sorriso e um sniff.

"Eu vou ter mais alguns chuveiros antes desta noite, onde você quer que eu

Para conhecê-lo? " perguntou Patrick.

"Eu vou encontrá-lo na rua onde eu peguei este cão, além de podemos

Vá para o seu local, de que maneira eu vou encontrar tudo sobre você, " disse:
junho como ela

Puxado em Barnes Hill, ela estava determinada a permanecer no controle.

"Parece bom para mim, que sobre Amjit peludo, quando será que ele vai ser o
meu? "

Patrick perguntou.

"Bem, se você entrar e preencher alguns formulários em uma semana ele vai ser
seu

Depois que I'l Unidade de volta para o seu, então eu vou ver você em oito,

Dar ou tomar alguns minutos, " disse: junho como ela saiu da van.

Em oito Patrick estava de pé na rua, quando apareceu de Junho

Em torno do canto, sua mandíbula caiu, ela estava usando um vestido de verão



Com um casaco de Harris do homem sobre ele. Junho tinha uma figura
completa, cruel

As pessoas iriam chamá-la de gorda, ela não foi embora Ela foi três passos de
distância

De ser gorda, ela era pura e simplesmente "Cintagem" como dizem os irlandeses.

O sangue vai para fora é outro ditado, então Patrick's Irish sangue veio a

O avanço no último quando ele pegou de Junho, ou antes, quando um raio pegou

Ela para ele. Carol Sansão era mais bonito, mais evidente com o gengibre

Os cabelos, longos cabelos negros Junho parecia subestimar sua beleza, embora o

Rosto arredondado, com olhos que pareciam saltar para Patrick em mais de
composto

A falta de beleza de livro de texto. os olhos, o sorriso lento com

Seu Alvorecer quebra de qualidade, ele virou a cabeça de Patrick,ele foi
ferido, como

Ele nunca tinha sido ferido antes.

"Fecha a boca ou as moscas começará em Junho, tal como disse, "

Ela havia dito antes.

"Desculpe, só que, bem, você parece fazer meu queixo cair, é difícil

Explicar. Pedimos desculpa ", afirmou Patrick olhando para a calçada.

Junho sabia que ela tinha dele, Hook Line e Sinker, mas vale a pena ele foi
cambaleando em

Ele era um espadilha ou uma truta ou salmão do nobel. Ela era um bom pescador

Por isso não iria demorar muito para descobrir.



"Bem, vamos ficar no chão durante toda a noite, ou você está indo

Compre-me uma bebida? " ela casta um olhar para ele, não foi necessária a isca.

"Ok, bem, apenas siga-me então, " Patrick não podia deixar de olhar.

Ele só entrou na estrada, ele teria sido atingido por um ciclista, mas para

Junho agarrando o seu braço.

"Eu acho que você deve ter seus cérebros lavados afastado com todos os chuveiros,

Mas pelo menos eu não erro que você para um maricas, " riu de Junho.

Patrick sorriu como andava na escola, de um primeiro ano no amor com um sexto

Antiga,ele foi bem e verdadeiramente no amor. Uma vez que eles tinham
atravessado a estrada

Entraram com segurança o comerciante normalmente ; Patrick iria encontrar uma
calma

Hoje, talvez porque ele teve seu cérebro lavado afastado, ele apenas sentou

No bar. Annie vestida como uma freira, mas vestindo uma mini-saia foi

Recolha de óculos, então ela veio por trás Patrick e beijou-o no

A bochecha. Betty, que estava vestido como um char senhora com um cigarro na

Sua boca veio de trás do bar e Patrick beijou a outra bochecha.

Agora, no passado, este tinha causado a menina ímpar ou dois de Patrick's a Slap

Seu rosto e caminhar, com Patrick tendo a corrida a explicar que ele



Foi um dos "tios". Depois de todos os gêmeos são muito, muito bonita.

"Eu posso explicar, " começou a Patrick.

"Tudo bem, eu vi a foto sobre a barra assim que entramos, " disse

Junho apontou para a foto.

"Eu não mudei muito, tenho eu? " Patrick perguntou direcionando o seu olhar

Para a foto.

"Bem, eu estou feliz que você se livrou do bumfluff de seu lábio, bigodes fazer

Os homens olham slimey! " disse Junho questão de naturalidade.

"Você é muito directa, não é? ", disse Patrick surpreendeu um pouco.

"Eu realmente nunca confiar em um homem com um bigode, eu era deixar para
baixo por um mal

Uma vez, " ela disse com um olhar distante em seus olhos.

Patrick acariciou seu lábio e agradeceu a sua sorte, os gêmeos tinham lhe disse
para

Raspar fora anos atrás, então ele tinha. Patrick poderia dizer que ela não queria

Falar sobre isso para ele o deixou ficar uma má memória.

"O que você quer beber, então? ", disse Patrick com um sorriso.

"Bem, um limão e limão seria agradável, " ela disse olhando-o nos olhos.



Patrick's estômago rumbled ruidosamente, o último eco do Calcutá surpresa.

"Nós ouvimos tudo sobre você e a Calcutá surpresa, você tem um belo bum

Também, Betty " disse com uma piscadela como ela serviu as bebidas.

"Oh, Deus, você não me vê? " perguntou uma vergonha Patrick.

"Não, mas Amjit fez quando você correu até as escadas! " riu Betty.

"Então você está de alguma forma de streaker então? " perguntou Junho saboreia a
sua bebida.

"Bem, eu posso dizer-lhe, bem como a " Patrick suspirou.

Para Patrick disse junho a sequência completa de eventos, ela sorriu mais e

Mais até, finalmente, os olhos cheios de lágrimas e a gale force de riso

Ecoou em todo o pub.

"Eu sinto muito, mas o mais engraçado mesmo com todos os detalhes, " ela tocou

Patrick's braço para oferecer suas condolências.

Eles olharam nos olhos uns dos outros, Tracy teria rido dele, de Junho de

Estava rindo com ele, não havia nenhum olhar de "seu seu próprio
problema", apenas

Os olhos rindo. a faísca entre eles, eles twinkled mesmo, ela

Pode ser capaz de esconder a sua luz a partir dele novamente, mas naquele
momento eles



Tinha compartilhado algo, o laughter compartilhado talvez a melhor coisa para
compartilhar.

Eles pareciam longe um do outro, um pouco embaraçado, esperando ninguém

Tinha visto o olhar em seus olhos. Annie e Betty viu o olhar, o

Quase olhar inocente. Os gêmeos piscou para os outros, o seu "tio"

Conheceu alguém bom, bom o suficiente para ser "tia" material.

Patrick se sentia confortável de Junho, ela o fazia sentir-se relaxado,

Ela tinha uma risada assim como sua mãe. Ele era ele mesmo, ele não

Não fingir ou se gabar, se qualquer coisa ele zomba de si mesmo. Ele nunca tinha
feito

Que, com qualquer menina. Patrick encontrou-se dizendo-lhe a sua história de
vida,

Junho sentou lá e escutei, ocasionalmente, tocando seu braço, quando ela

Riu muito. desculpa dizendo com os olhos quando ela sabia que ele ainda estava

Sofrendo em uma história que ele havia dito a ela.Betty e Annie shepherded
pessoas

Distância do par, eles estavam fazendo a sua parte para ajudar os amantes saiba

Para voar, além de eles dreampt tinha tanto de damas de honra e quanto

Eles estavam preocupados de junho foi perfeito. Eles tinham visto um monte de
suas

Arquibancada atrás do bar, Junho foi perfeito, desde que ela não vire

Ao ser preso, o que algumas meninas podem ser, os gêmeos tinham um sentimento

Apesar de que tudo seria perfeito e, em seguida, eles seriam damas de honra.

Mathew entrou com sua mãe, para Patrick comprou uma bebida,

Junho Mathew tratados como um igual, ela o tratou da mesma forma que Patrick



Não. Os gêmeos percebeu isso, e chegou para as Páginas Amarelas, Junho foi

Tudo bem, ela cabe no na rua, para os gêmeos olharam Wedding

Vestir-makers Tracy entrou e fez uma carranca em Patrício, sua direção

Agente imobiliário tinha encontrado um imóvel mais adequado, portanto, Tracy
foi para venda

Novamente. O que um montante Patrick tinha para si mesmo, vestindo uma
camisa do homem.

Também, ela deve ser muito grande para tamanhos de mulheres, foram Tracy's
malicioso

Pensamentos.

"Essa é a minha antiga namorada, que quase ficou engatado, graças a Deus nós não

Ela é tal um nag, " disse um honesto Patrick.

"Ela parece um pouco magro, ela era uma vez, anoréxicas " Junho perguntou
inocentemente.

Os gêmeos que estavam pairando como servas, riram quando ouviram

Este, Patrick juntou dentro.

"Eu não quis dizer isso, você vai obter-me em apuros, " disse um

Junho defensivas.

Os gêmeos se olharam e riram novamente, Junho corou, Patrick

Olhou para o chão, ele não sabia o que fazer. Tracy levantou-se e deixou



O pub, ela vai para casa para um bom amuado. Desta vez Patrick tocado de Junho.

Braço, eles se entreolharam, Junho corou novamente, então riu.

Os Gêmeos deu a cada uma, sabendo que parece, começariam as costureiras para

Início amanhã, um ponto no tempo salva 9.

"Você se importa se nós chamamos você, " disse tia Betty.

"Sim, ela se adapta a você, tia ", Disse Annie.

"Eles estão casando-nos já, venha vamos sair daqui, "

Patrick disse levando a mão de Junho.

Eles tinham atravessado a estrada e foram até as escadas e Patrick's flat

Porta, antes de Patrick notou um pouco de Junho expressão chocada.

"Desculpe,eles teriam vergonha você se eu não te tirar de lá,

Você é realmente muito tímido, não é? " ele disse olhando nos olhos dela.

"Sim, " ela disse olhando para seus pés.

Patrick soltou a mão dela, e começou a procurar suas chaves.

"Nós podemos conversar mais e, em seguida, quando você teve o suficiente Eu vou
chamar um táxi para você,



Se isso é ok por você? " disse um atencioso Patrick.

"Sim, isso vai ficar bem, você é um cavalheiro não é você ou eu deveria dizer

Um gentil homem, " ela piscou um sorriso para ele e, em seguida, olhou para baixo.

Patrick's alma fez ainda mais a ginástica, foi quase em formação para o

Nos Jogos Olímpicos de Seul, apenas que eles estavam na terra e ele se sentia no
céu, foi

Tudo em seu sorriso, era como o chicote do domador de leões e o leão.

Dentro da televisão Patrick Coloque a chaleira sobre para um café, ele

Percebeu que todas as suas canecas foram natação em seu tanque, nomeadamente a
pia.

Junho apenas riu, como ela o viu chegar para a lavagem líquido,

Patrick parou e olhou para ela encolher os ombros, como se para dizer

"Eu não sou perfeito". Junho começou a rir ainda mais.

"O que foi agora? " questionou Patrick.

"Eu estava pensando esta tarde na van, quando eu se estivesse,

Bem, você sabe. Agora veja o que está na sua mão, " ela apontou.

Patrick olhou para sua mão, ele estava segurando o líquido de fadas, então ele pôs a
sua

Mão em seu quadril e picadas para ela. Ele poderia rir de si mesmo, que



Junho impressionado mais do que qualquer outra coisa. Então juntos eles fizeram a
lavagem

. Segurando suas canecas de café que entrou na sala de estar.

Um choque para Junho.

"Onde está o vácuo? " ela exigiu saber.

Sem mais delongas, ela deu ao quarto o mais uma vez e, em seguida, sentar-se para
baixo

Ela bebia seu café, ela não gemer, ela só bebia seu café.

Tracy teria gemeu durante o resto da noite, ou até mesmo, sulked ou

Fingiu que nada era o assunto, mas certificando-se de que Patrick sabia de algo

Foi Patrick. apenas sorriu, durante uma meia hora ele sorriu e ela sorriu

De volta, eles estavam à beira, mas ele iria deixá-la decidir por si mesma,

Ela tinha por sua própria vontade. Os dois começaram a rir, então eles

Falou novamente. Ou melhor, Patrick falou e ouviu de Junho, realmente ela era

Vendo que tipo de homem ele era, dói no passado, disse a ela que era

Melhor esperar como um anjo de rush no como um tolo.sua honestidade e

Mesmo rudeza apelou para ela, ela tinha sido enganado antes por bland

Bom falando, homens que tinham boa aparência acabou por não ser

Senhores Deputados. Patrick foi nice, a palavra mulheres usam para descrever os
homens que

Respeito e admiro, mas não queremos sempre, mas em Junho, caso ela queria

Patrick, mas ela estava indo para ocultar o fato de por um tempo, era tudo parte

Do jogo chamado CORTEJAR, outra palavra à moda antiga, mas uma rica



Com significado.

Antes que sabia que era meia-noite. Junho olhou para o

Despertador e pulou, como Cinderela ela deixou seu príncipe encantado, ela

Não parar na porta, talvez esperando por Patrick para beijá-la, mas ele

Não, ele nunca beijou no primeiro encontro. Ela sorriu e saiu lentamente

Desceu as escadas, na parte inferior deles olhou para trás, ela soprou um beijo

A Patrick, seus olhos disse tudo. Michael estava passando em seu táxi assim

Ela saltou em, Michael foi melhor do que qualquer abóbora.Patrick viu o

Táxi desaparecer, Junho estava olhando de volta para ele, ela ficou surpresa e

Feliz. Ela teria dado no passado sobre a beira, mas em vez disso, ela

Tinha apenas um beijo soprado para ele. Este foi um jogo de poker, um duplo bluff

Ou ele realmente era tão bom quanto parecia, ela se sentou em um sonho como
Michael

A levou para casa.

"Ele é um bom moço é nosso Patrick, tenho visto crescer desde que ele era um

Rapaz, você não poderia encontrar um chap mais agradável se você tentou. Ele
vale alguns bob

Muito o que com a padaria fazendo bem, " Michael deu a 6 centavo vale a pena.

"É a casa à esquerda, " sorriu de Junho.

"Meu, você deve ser muito rico para viver aqui, " disse um surpreso Michael.

"Posso pedir um favor? " Junho foi subitamente sério.



"Certamente ", disse Michael girando em torno de seu assento para olhar para ela.

"Você pode manter um segredo meu endereço de Patrick, eu sei que ele gosta de
mim, seu

Apenas que alguns dos meninos eu estive fora com não pode me aceitar, quando
eles

Saiba que eu vivo aqui, " ela sorriu para Michael.

"Eu não vou dizer a ele. Venha para pensar sobre isso alguns rapazes seria depois
para

O seu dinheiro ", afirmou Michael bater o prego na cabeça.

Junho balançou a cabeça e sorriu, era tudo muito verdadeiro, para atender a uma
verdadeira

Pessoa como Patrick foi uma dádiva de Deus, ela apenas não queria assustá-lo fora.

"Eu vou estar fora Patrício, à meia-noite de amanhã, para levá-lo para casa.

Bom ter raparigas bonitas na minha cabine, " disse Michael.

"Isso seria bom, eu me sinto como se eu estou tornando-se parte da família de rua

Já respondeu, " Junho como ela olhou para o dinheiro em sua bolsa.

"Não há necessidade de pagar-me, eu tenho meu earnt já diesel ", afirmou Michael

Severamente.



"Oh, você é tão gentil," disse Junho. Então ela o beijou na bochecha, em vez

Antes que ela saiu do táxi.

Com que ela havia desaparecido dentro de sua casa. Michael notou uma placa em

A parede, ele disse "Kemp Residence". Michael puxado para fora e entrou em seu

Ele estava certo, esse foi o de Patrick. Ele só tinha acionado por

Cincos minutos quando ele viu a Senhora Deputada Murphy fora da Igreja de
Santa Maria

Harborne, então naturalmente ele parou.

"O que você está fazendo para fora tão tarde? " ele perguntou como a senhora
entrou em Murphy.

"Houve uma vigília, então eu fui para dizer algumas orações, você nunca sabe
Patrick

Pode obter-se uma boa menina Kerry decente, " respondeu a senhora deputada
Murphy como ela

Assoou o nariz.

"Bem suas orações funciona muito rápido, eu apenas caiu fora uma garota legal,

Ela é uma menina grande, você chamaria de cintas dela. Ela está saindo com

Patrick, eu a peguei na meia-noite quando ela saiu de sua casa. Ela é

Uma jóia, ela me pediu para não dizer-lhe onde ela vive ", disse Michael.

"Por que? " perguntou uma senhora intrigado Murphy.



"Deve ser a maior casa em Harborne, ela tem medo que ele não gostaria

Se ela era rico. Ela sabe que ele não depois dela para seu dinheiro, "

Michael respondeu.

"Há uma vigília em St.Michael's em Smethwick amanhã vou ter de pop em

Lá também ", afirmou a deputada Murphy com um bocejo.

"A casa tinha uma placa do lado de fora, ele disse que "o Kemp Residence" sobre
ele,"

Michael continuou.

"Jesus, Maria e José, " gritou a Senhora Deputada Murphy, ela tinha bater o
jackpot

De esperança, ela própria abençoada e lágrimas começaram a cair.

"Você está ok. A senhora pediu a um " Murphy, Michael em causa.

"Ok, eu vou voar,apenas voar,existe alguma esquerda sobre o bacon e repolho em

A minha casa, quando chegarmos lá eu vou dar-lhe um feed, então você pode me
dizer tudo

Você sabe, " ela fez uma pausa e olhou para o céu " sobre a minha futura filha em

Lei, " ela sussurrou.

Michael tinha o seu feed de bacon e repolho, foi 1,30 no

Manhã antes ele estava livre da Senhora Murphy's curiosidade os tentáculos.



A Senhora no dia seguinte foi para St.Michael Murphy's, foram os anjos e santos

Jogar com ela, ou poderia ser verdade, poderia ser realmente verdadeiro, tinha

Eventos virou círculo cheio? Ela não poderia interferir, mas ela só tinha que

Encontre para fora mais sobre Junho, para depois de suas orações ela esperou por
um ônibus para

Leve-a para a rua. Foi um dia ventoso, os ventos da mudança talvez

Ou apenas mais um dia ventoso no país. Frank viu a Senhora Deputada Murphy

Na paragem para ele parou sua van e deu-lhe um elevador para a rua.

"Obrigado Frank, o ônibus por aqui não são o que se usaram para ser, " ela

Ela explodiu em suas mãos para aquecê-los.

"Você em outra vigília, " Frank sorriu quando ele a puxou para fora e expulsou.

"Bem, eu sou um pouco como um torcedor de futebol, eu viajo para o meu "pé" de
jogos

Eu não? " respondeu a senhora deputada Murphy.

Uma vez que chegou até a rua Senhora Murphy foi para o comerciante,

Ela sabia que às três da tarde não haveria muitas pessoas

No interior.

"Olá Senhora Murphy, o que posso fazer por você? " Sorriu Wayne.



"Nós podemos ir na volta? " sussurrou a Senhora Deputada Murphy.

Na parte de trás a Senhora Deputada Murphy explicou a Wayne que junho foi o
queixo, Wayne

Caiu, o círculo tinha sido girado. Wayne chegou para o Especial

Reservar, foi um pouco de um choque para dizer o mínimo.

"Então, você vê, o par realmente gostam um do outro, só não sei o que

Fazer. ", disse a deputada Murphy com um suspiro.

"Nós vamos fazer nada, se acontecer isso acontece, você mente os gêmeos têm

Já pegou uma costureira para fazer vestidos de damas de honra e estava em Amjit.

Patrick dizendo: Hoje comprei penhor e limpeza em pó e similares,

Parece que ela pegou o vácuo e limpos antes de ela se sentar,

E ela não nag sobre ele, " Wayne balançou sua cabeça para dar ênfase.

"E Michael dizendo para não dizer Patrick onde ela vive, e ela sendo uma

Página Principal " Cães " trabalhador, Senhora Deputada Murphy suspirou.

AssimWayne e deputada Murphy se separaram, ambos cruzar os dedos e

Espero, como eles dizem que você pode levar um cavalo à água, mas não pode
fazê-lo

Beber.

No dog pound Junho peludos Amjit lavado ternamente, ela tinha

Para cortar alguns de seu casaco como era mate juntos. Como ela limpou-lhe ela



O chamou de "Amjit" repetidamente, como para o cão deitou-se de costas

Com suas patas no ar, deu-nos totalmente a ela. Amjit estava feliz,

Ele sabia que ele era amado. Patrick transformou-se em cinco com dois sacos preto
cheio

Dos Ossos, o errupted libra com um coro de uivos. Patrick e Junho

Os alimentou, deixando todos os Amjit até o último.

"Sentar-se Amjit, agitar as mãos, " ordenado de Junho.

"Você já ensinou-lhe o seu nome, " disse um empolgado Patrick, ele foi

Apenas como uma schoolkid.

"Claro, " sorriu de Junho.

"Amjit Wuff", disse, lembrando que ele não tinha tido seu osso.

Amjit Patrick mostrou o osso ele estava escondido atrás das costas, seria Amjit

Se ele poderia ter chorado tudo o que ele podia fazer era grito como um cachorro
animado, ele

Tinha morrido e ido para o céu, ele precisa de uma picareta para enterrar o
osso, porque

Ele foi tão grande Amjit. Patrick deu o osso, ele viu o cão

Gostei.

"Você realmente são como uma schoolkid quanto este cão está preocupado, você



Tão feliz como os oito anos de idade que chegou aqui, " observada de Junho.

"Bem, você sabe o que seu gosto ", afirmou Patrick encolhendo os ombros.

"Eu tenho que ir para casa agora e lavar meu cabelo, te vejo às oito da

Comerciante, " disse: junho a caminhar de volta para o escritório.

"Eu poderia dar-lhe um elevador? " ofereceu o Patrick.

"Você está bem, eu tenho um bycycle, meu exercício, " respondeu Junho.

"Tudo bem, eu vou ver você em oito, em seguida, ".

Em oito Patrick foi no seu copo antes dele, Junho

Era tarde, seu pai lhe pediu que o menino novo. foi quando ela disse

Ele olhou como se tivesse visto um fantasma, então ele se sentou para baixo dela
para lhe dizer um

História.

Ele tinha nove anos antes de Junho chegou, ela estava tranqüila, ela foi

Pensando algo. Patrick ordenou-lhe um limão e limão, tomou um gole de Junho

Ele distraidamente.

"O que foi? Você cair a sua bicicleta ou algo assim? " ele perguntou.



"Não é apenas algo meu pai disse, " Ela respondeu.

"Bem, você vai me dizer? " perguntou Patrick.

Antes que ela pudesse responder os gêmeos se materializou um vestido com os
anjos

Asas e auréolas, Roger teve certamente muito para responder para, ele tinha

Capturou sua imaginação anos antes, agora este foi o resultado.

"Deixe a sua consciência ser seu guia, " disse Betty soar como Jimmini

Críquete.

"De cada vez que uma campainha toca um anjo recebe suas asas, " disse Annie
tocando uma

Tiny bell.

De junho e Patrick riu, Wayne, que tinha ouvido o que tinha dito de Junho

Decidiu se apressar em onde os anjos temem pisar.

"Seu pai lhe dizer que Patrick foi? " ele perguntou calmamente.

"Bem, sim, como você sabe? " perguntou um confuso de Junho.

"Eu não deveria realmente mas, ainda assim, se eu não disse nada, então eu vou
busto,



Eu só tenho que dizer o meu pedaço, " suspirou Wayne.

" O que você está sobre, Wayne? " Patrick perguntou apertando seu rosto de

Em um ponto de interrogação.

"Meu pai me disse que você era o filho do Senhor Murphy, e que o seu

Mãe veio à procura de um empréstimo de anos atrás para se manter à tona, e a
padaria

Agora eu estou saindo com você, " disse: junho questão de naturalidade.

"Então seu pai conhece a minha mãe, o que dela? "

"Você não sabe o sobrenome de junho você? " perguntou Wayne.

"Ainda não, por que é que isso importa? " Patrick Wayne olhou a partir de Junho.

"Estou Junho Kemp, de Kemp's Bakery Suprimentos, eu sou sua única filha. "

Patrick ainda não podia ver o que o alarido era sobre.

"Então, boa sorte para você, se gostam um do outro o que importa o passado,

O seu presente e o futuro que deve preocupar-nos, quem somos

Relacionadas a não importa a mínima, " Patrick estava ficando irritado.



Wayne correu novamente, " Você vê Junho, sua mãe conseguiu um empréstimo de
sua

Pai, então ela paga-lo de volta ao longo dos anos. Agora, o papai disse que

Talvez algum dia ela iria fazer o mesmo. Bem que ela fez, a senhora inclinou-se
Murphy

-Me dinheiro para corrigir este pub, graças a ela e a "tios" estou sentado

Em uma mina de ouro, " Wayne apontou para as fotos.

"Mãe inclinou-se dinheiro do Senhor Kemp, pagou de volta, em seguida, ela se
inclinou seu dinheiro

Vire,eu nunca soube que, " Patrick tinha apanhado com eventos.

"Last Night Michael pegou sua mãe e, em seguida, ela falou esta manhã para

Mim. Nós não estávamos indo para interferir, embora foi um pouco de um choque
para nós

Também, o círculo tendo sido girado e tudo. Amor tem de tomar seu curso

Depois de todo o seu justo que Junho parecia incomodado," a voz de Wayne
parou.

Os gêmeos vieram ao redor novamente, suas frases derivou, "Deixe seu

Consciência é o seu guia" e "cada vez que um sino toca, um anjo recebe

Asas".

"Não há outra razão, você vê eu estava noiva de um rapaz que dirigia uma padaria

Apenas em uma parte do meu pai ouvi-lo dizer que, uma vez ele me deixou
grávida

Então, ele ia fazer o que ele gostava, ele só foi depois de mim para o meu pai.

Kemp's Bakery fornece é o maior em Midlands afinal, " de Junho.

A voz parou.



"O bastardo, eu teria chutado a merda fora dele ", afirmou Patrick.

"Se alguém disse algo parecido sobre minhas filhas eu fazer mais do que

Que, " Wayne's pride oprimido a sua razão.

"Meu pai fazia, mesmo no meio da festa, quando minha mãe

Descobriu que o menino tinha dito, bem, ela coçou o rosto ".

"Então agora você estão cautelosos ", disse Wayne com solicitude paterna.

"É um pouco como iluminação batendo duas vezes, " suspirou de Junho.

"Você acha que eu seria o mesmo? " Patrick estava agora na defensiva.

"Claro que não, seu justo que eu estava machucado mal por isso, eu não não vai ser

Como mágoa que nunca mais, isso é tudo, " havia dor em Junho.

"Eu sinto muito ", afirmou Patrick.

Ele foi appolgising, e foi ele quem era o suspeito, apesar de Junho.

Cuidado era compreensível. naquele momento poderia ser a divisão dos

Orgulho ferido, matando o amor. Mathew tinha sido sentado no coner

Soprando bolhas em sua limonada, ele tinha visto a longa espera, ele veio

Mais de.



"Kiss and make up, " Mateus sugeriu com um sorriso lobsided.

"Kiss and make up, " repetiu Wayne.

"Kiss and make up, " repetiu Annie.

"Kiss and make up, " gritou Betty saltando sobre uma mesa.

Para não ficar atrás Annie subiu para o bar, dois anjos incentivou o

Multidão no bar, como um gritaram "kiss and make up " e Patrick.

Junho não teve escolha, eles foram encurralados, setenta pessoas foram-egging

No.

"Kiss and make up, " toda a gente gritou.

Então eles se beijaram. Um beijo, seu primeiro beijo, na verdade, um inocente

Beijo. o coração de Junho saltou para trás e fez três saltos perigosos. Eles se
beijaram

Novamente, outro beijo inocente, eles twinkled, a centelha passou entre

Eles. Os anjos aplaudiam, Wayne aplaudiu, o pub inteiro aplaudiu.

Errupted tinha vulcão, Junho saltou para frente, este foi o terceiro tempo lucky

Beijo, não era um beijo de um desconhecido. Esse foi um beijo de perdão,

De esperança, de amor, de cobiça. todo o pub poderia olhar se eles queriam,



Eles não se importavam, shockwaves foram enviados através do pub tão intensa foi
a

Beijo. Tracy entrou no pub e deu uma olhada no espetáculo, foi

Nojento, Patrick nunca beijou assim e eles tinham ido para fora

Durante anos. Tracy bateu a porta, era o Sonic Boom para

Patrick's e Junho quebrando a barreira do som beijo. Os gêmeos riu, o

Bebedouros aplaudiu, como por Wayne ele corou, enquanto Mathew fundiu ainda
mais

Bolhas em sua limonada. o salto de fé, de esperança e de amor,

Lá na frente do bar, Patrick e Junho tinha tudo selado com um

Beijo. Os anjos haviam subido para baixo de seus poleiros, a multidão tinha ido

De volta para o seu beber e ainda Patrick e beijou Junho. Seja

Oração a Senhora Deputada Murphy tinha dito em St.Michael's em Smethwick
tinham certeza de

Trabalhou, foi St.Michael Black Country é muito próprio St.Valentine?

A futura Senhora Murphy iria dizer, e que gostaria de discutir.

Dez minutos mais tarde, quando o volanic erruption, para um

De qualquer forma, enquanto Patrick ordenou mais duas bebidas.

"Eu não sabia que você gostava tanto, " disse: junho quase timidamente.

"Eu não sabia que você gostava muito ", afirmou Patrick com um sorriso.

Junho corou, ela nunca tinha beijado ninguém em público antes, deixou sozinho

Em um bar público, e ela nunca tinha beijado ninguém a maneira como ela beijou

Patrick. As luvas estavam fora agora, a força campos foram para baixo, a aura

Era um, e não dois. Eles terminaram suas bebidas e passaram a estrada para



Patrick's flat, assobios lobo seguiu-os, Junho corou mais.

Na televisão Patrick Coloque a chaleira, enquanto junho entrou em

A casa de banho, ela queria tempo para se recompor, ela ficou chocada e

Emocionado por todos os apitos wolf, sentia-se excitado e envergonhado,

Acima de tudo, ela se sentiu feliz. Quando ela saiu ela estava calmo
novamente, tendo

Seu café de Patrick ela sentou no sofá ao lado dele.

"Eu normalmente não beijar meninos como esse, em um pub e tudo, só que eu

Tinha que provar para você que eu confiei em você, " ela olhou em seu copo.

"É ok., Deus abençoe a Mateus que é o que eu digo, " disse Patrick beber

Ele café.

"Ele é salvo coisas para nós não? " Junho foi olhando para Patrick's

Olhos agora.

"Ele fez, ele e os gêmeos, e Wayne e todos no pub, "

Patrick respondeu, um sorriso breaking dawn como sobre seu rosto.

"Temos apenas duas vezes, bem como, " os olhos de Junho foram para o sul

Patrick's norte, seus olhos estavam trancadas.

"Mas há algo que não está lá? " Patrick falou devagar.



"Há, mas tudo muito repentino, eu não quero ser ferido, " Junho

Parecia longe de Patrick e ela tomou um gole de café.

"Eu nunca ferir ninguém, e eu certamente nunca ferir você. "

Junho lentamente levantou seu olhar até que ele conheceu Patrício, seus olhos
pareciam

Um dos dog's da libra, incerto, querendo amor, esperando.

"Eu sei que você não ia, Eu me sinto segura com você, lembrar-me de meu pai, eu

Poderia dizer-lhe qualquer coisa e você aceitá-lo, " os olhos de Junho procurou

Patrick's dupla verificação, à procura de quaisquer dúvidas.

Patrick deu a ela um inocente beijo nos lábios, em seguida, levantou-se e fez
alguns

Mais café, ele não sabia o que dizer, fazendo mais café parecia

A coisa certa a fazer. Como para junho seu coração lept e fez três

Saltos perigosos, ele realmente era um homem gentil, ela tinha feito de sua mente
sobre

Ele foi o único, mais provas em seu favor foi um bônus, ela

Estava certo agora. Patrick voltou com o café.

"Bem, eu suponho que é melhor eu falar sobre meu passado, " Patrick começou.



"Tudo bem, não é necessário, " Junho interrompida.

"Eu vou dizer a você de qualquer maneira ", afirmou Patrick tomando um gole de
seu café.

Para Patrick disse a ela sobre o tempo que ele jogou o Superman, quando ele

Era um adolescente, ele disse a ela sobre Nancy e Liz e sobre Carol Sansão.

As pessoas tendem a ir para a confissão antes de ir para a cama com um novo
amor, como

Se a provar sua honestidade ou talvez a vangloriar-se indirectamente sobre a sua

Poderes. Patrick não foi feito por qualquer razão, ele apenas sentiu que se

Junho sentiu que podia confiar nele, então era melhor se ela sabia de tudo.

Além de saber a rua Junho iria descobrir de qualquer maneira, assim que ele lhe
dizer

Em linha reta da boca do cavalo. Patrick sendo Patrick disse que também.

"Então agora você sabe tudo o que há para saber, de importância, isto é, " Patrick

Levantou-se e colocou a chaleira sobre outra vez.

"Eu também sei que você limpou a casa demasiado, você overdid ele um pouco
sobre o

Promessa, mas você perdeu o anel ao redor da banheira, " riu de Junho.



"Bem, você fez-me um pouco de vergonha, aspiração. Mas a coisa que eu gostei

É que você não nag, ou fingir que tudo estava ok, mas certificando-se de que I

Sabia que não era. Tracy teria feito isso, Patrick " Junho entregou seu

Terceiro Café.

"Eu suponho que você quer ouvir sobre meu passado? " Junho corou ligeiramente.

"Não, mas se você insistir, então você pode me dizer amanhã. Eu virei

Volta para a libra amanhã com mais carne. eu quero para se acostumar ao Amjit

Mim, Eu estou indo para construir um galpão pequeno para ele ao lado da padaria "

"O que vamos fazer agora? " Junho corou ligeiramente.

"Bem, eu tenho uma fita de Kelly's Heros um folk banda, pensei que iria ouvir

Que, " Patrick se levantou do sofá e colocar a fita adesiva.

Patrick sabia que junho foi o um também, então ele não estava indo para o rush
dela, como um

Adolescente, ele tem seu rosto um tapa e ele tinha sido kneed na virilha, por

Uma menina correndo. Geralmente a menina tinha girado para fora para ser a
garota errada, então

Apesar de sua dor que se revelou bem a longo prazo. Para o resto da

A noite estava ouvindo Kelly's Heros, Patrick tinha ouvido eles

Em Nottingham.



À meia-noite de Junho pulou, eles podiam ouvir o Chugging de

Michael's táxi fora. No topo das escadas que tinha um beijo de despedida,

Michael observava do seu táxi abaixo, no seu dia as pessoas iriam ter um

Balde de água lançada sobre eles para beijar assim.

Junho Michael beijou na bochecha quando ela saiu do táxi,

A partir do olhar em seus olhos Michael sabia que ela estava totalmente no
amor. Junho.

Pai saiu de seu estudo, quando ele ouviu sua filha entrar.

"Você está feliz, de Junho ".

"Muito feliz papai, vou trazer Patrick ao redor para ver você em breve, penso

Você vai gostar dele, " Junho sauntered até as escadas.

Senhor Kemp podia sentir sua menina a tornar-se uma mulher, ele esperava que
ela sabia

O que ela estava fazendo.

Na tarde seguinte Patrick construído um galpão sob as escadas que

Levou para a padaria, seria Amjit hairy's home e, em seguida, ele foi para o

Cães para ver sua garota.

"Bem, aqui está os ossos para todos os cães, eu tenho um grande osso por Amjit. "

"Eu acho que vai morrer de Amjit sobre comer, Big Sid vai matá-lo com

Bondade, " sorriu de Junho.



"Os ossos só seria desmantelada não, " respondeu Patrick.

"Bem, você pode me ajudar a lavar a outros cães, " disse: junho entregando uma
escova para

Patrick.

Patrick passou o resto da tarde seco cães, ele desfrutou de cada

Em segundo lugar, foi o tempo gasto com a Junho, para ele era tão feliz como uma
sandboy.

Amjit tinha permissão para movimentar-se livre, ele cheirava a dois deles, a sua

Aromas estavam começando a fundir, cães já notar essas coisas. Amjit

Sentou atrás deles, a cabeça girando de uma forma e, em seguida, o outro, como se
ele estivesse

Assistir Wimbledon. Ele podia sentir seu calor, mesmo se o homem não podia.

Após a limpeza trinta cães Patrick voltou para a rua

Enquanto Junho voltou a Harborne, eles se encontram novamente no comerciante.

No Comerciante Frank foi todo animado, ele tinha uma oferta de Wayne.

"Então, você vê, a mesma coisa aconteceu novamente, só que desta vez em vez

Do ICC, para a International Convention Center, os tolos colocar a ICI, que

Significa que obter outro tapete, livre " Frank estava radiante.

"Deus, isso é estranho, o facto de a história se repetir, Patrick e agora de Junho



O tapete, " Wayne chegou para a reserva especial, ele jogou a cortiça

Longe assim como os russos.

"Quinze pintas de bancos por favor, amargo, " disse Mathew como ele caiu no

Frente do contador.

Marcos, Lucas e João e Davi a Engessar kid seguido de Mathew.

"Temos de terminar um trabalho grande estamos como país sede como preto, aço,

Para configurá-los e vamos batê-los para baixo, " suspirou Mathew.

Wayne e as meninas configurá-los rapidamente, em dois dos 15 plano ninutes

Pintas estavam bêbados, para mais cinco foram solicitadas.

"Não temos mais trabalho fixa para cima, mas não se preocupe deus é bom, "

Observou Lucas.

"Frank está indo começar-me outro tapete, desta vez terá a ICI sobre

", Explicou Wayne.

"Nós vamos dar uma mão amanhã, limpando o pub para ele e similares,

Nós apenas não fazer nada em contrário, " disse João.



Patrick entrou e disse que seus alôs para o Gavin Gêmeos e o gesso

Kid, ele riu quando ouviu do tapete novo.

"Patrick, tem-se uma menina, vamos ser bridesmaids, " disse

Betty.

"Olha como se Tracy tem-se um novo homem, " disse Annie apontando.

Tracy veio em um homem barbudo ao seu lado, Tracy se sentou enquanto seu
novo

Beau encomendado. Quando ele se sentou novamente ao lado de Tracy, Betty fez
um

Obsevation.

"Ele está no amor com ele, ver como ele olhou seu relection no

Espelho atrás do bar, isso me deixa doente, por que alguns homens vão? "

"Não sabemos, " todos eles respondeu fingindo de pentear seus cabelos.

Junho chegou, os homens no bar eram um reflexo da foto.

"Parece uma reunião, " ela apontou para a foto.



"A História repete-se, Frank tem um tapete novo e os rapazes

Não têm trabalho, " disse Wayne como ele ficou Patrick e Junho de uma bebida.

"Vós sois construtores não é? " Junho soou quase nervosa.

"Certamente é! ", disse Mathew.

"Meu pai estava dizendo algo sobre ele precisava de algum prédio feito em um de

Seu wharehouses, " a voz de Junho parou.

Wayne chegou para outra garrafa de reserva especial e jogou fora o

Topo de que, qualquer que seja a oração Senhora Murphy estava dizendo que eles
foram certamente

Mais potente que a reserva especial.

"Bem, vamos todos estar aqui amanhã, assim que se seu pai vem ao longo ele pode
ver

O tapete novo e dar o rapazes algum trabalho, " disse Frank.

"Não posso prometer nada, mas ele vai ser aqui, se eu lhe perguntar, " disse

Junho soando um pouco incerto.

O barbudo maravilha veio até a barra novamente para mais bebidas para

Ele e Tracy, Junho, mandíbula caiu quando viu quem era, ela

Virou-se para que ele não vê-la.



"Podemos ir agora, vou explicar em sua televisão, " Junho soou quase

Assustados.

"Mas você não quer falar com todos? " Patrick foi um pouco

Surpreso.

"Por favor, " Junho se levantou de sua cadeira e começou a sair do bar.

Patrick correu atrás dela, que correu ao longo da estrada, Junho foi

Respirando pesadamente, ela estava assustada. Patrick fechou a porta.

"Desculpe, seu apenas que o homem com a barba, Tracy's new boy, ele foi

Quem tentou me usar, " Junho soou como uma menina.

"Eu vou matar o pouco de merda agora, " Patrick tinha a mão sobre a porta.

"Não, Patrick deixá-lo ser, apenas dar-me um abraço, eu sinto medo, "

De Junho foram os olhos implorando.

Para Patrick a abraçou, ele podia sentir seu coração acelerado, seu corpo macio

Com o coração palpitante.

"Me prometa que você não vai machucá-lo, " pedido de Junho, seu coração se
estabelecendo.



"Se é isso que você quer? " Patrick seus olhos digitalizado para qualquer dúvida.

"Isso é tudo que eu quero, e você, " Junho o beijou.

Ela beijou-o duro, livre do medo, livre de perda de esperança, ele

Tinha encontrado a esperança e a segurança, ela tinha vindo para casa.

"Eu apenas pensei, ele deve ter crescido uma barba para esconder os meus
arranhões

A mãe deu-lhe, " pensou de Junho.

"E Tracy disse que ela não gosta de barba, " pensou Patrick.

Eles se beijaram novamente, só havia uma coisa mais a ser dito.

"Eles merecem cada outros, " disseram simultaneamente.

Ambos riram, eles se beijaram novamente, Patrick colocar alguma música
no, Monty

Sunshine Jazz Band, que se sentou no sofá e riu novamente, foi

Perfeito, Tracy e o barbado maravilha. Junho tinha enfrentado seu pior medo,

Ela riu, ela não tinha mais medo, agora ela tinha esperança.

Tudo era sol, Monty Sunshine Jazz Band jogado como eles



Riu e as paredes vieram desmoronar. Junho deu um salto de fé de

Esperança de amor e luxúria. Ela queria Patrick e ele queria que ela, havia

Ping Pong não mais, não mais, não mais servir de esgrima e retorno. Ela foi

Medo de não mais, ela queria amar e ser amada, ela confiava nele,

Ele confiava nela. Assim foi natural para ela para tomar sua mão e coloque-o

No peito, sem mais palavras, precisa ser dito, os olhos têm-lo.

Existe uma diferença entre amor e luxúria, entre o uso e

Talvez dando, há sempre um elemento de luxúria em amor, mas nunca

Amor em luxúria. para o Patrick e Junho que à noite e o amor, a esperança e

Glória. Junho tinha pent de tanta emoção de toda a sua vida, só a

Animais em Barnes Hill sentiu algum desse amor. Que noite o animal em

Os dois saíram, mas era o animal que glorificou o seu

A humanidade, seu amor, seu amor. Eles twinkled lusty, a faísca

Entre eles, os vulcões, as errupted polares derretidas, o

A terra tremeu, a maré se enfureceu, e dois se tornam um, em corpo e alma.

Naquela noite o Senhor Kemp perdeu sua menina, ela se tornou uma mulher,

Ela revelou que ela foi Patrick's woman e ele provou que ele era o homem,e

Uma e outra vez. Na padaria abaixo os Franceses irmãos aplaudiam e

Aplaudiram como eles ouviram o galo de Patrick's bed quebrando. Monty tinha

Sua maior vitória, Monty Sunshine, que é, para todos foi Jazz!

Fora na rua Michael esperou até dois, em seguida, fui para casa, Cinderela

Tinha-se tornado uma princesa que ela não precisa mais de abóbora dela.

Quando o dia rompeu Patrick e de Junho acordou para encontrar a cama quebrou,



Então eles laughted laughted e, em seguida, eles fizeram amor novamente até a
cama.

Quebrou novamente, como os cães em Barnes Hill dizer "o pequeno cão para
laughted

Veja como o divertimento e o prato fugiu com a colher " irmãos franceses.

Aplaudido, mesmo o francês teria aplaudido. Patrick e Junho

Riu de novo, então um chuveiro partilhado antes de ambos teve de ir para o
trabalho novamente.

Junho dançou em sua porta dianteira dos pais, um olhar para seu pai

Disse-lhe que tinha uma mulher na casa, o que Patrick não sabia era que

Junho tinha lhe dado tudo. Junho disse o rosto de seu pai que

Estava tudo bem, era mais do que bem, era quebrar cama

Fantástico, mas esse não é o tipo de coisa que uma filha pode lhe dizer

Pai, assim ela não lhe dizer. Ela apenas o beijou na bochecha,

Embora ele poderia dizer pelo beijo que ela não estava salvando todos os seus
beijos

Para ele anymore. Junho também contou a seu pai sobre o Gavin construtores e

Ele poderia falar com eles, ela deu-lhe a sua menina olhar perdido, então ele

Prometeu, um bom construtor builder é um bom depois de tudo.

Naquela noite no pub, Patrick recebeu uma rodada de aplausos,

Junho tem o mesmo tratamento também, ela olhou confuso.



"Os irmãos eram em Francês, e Michael diz que não são mais

Cinderela, " Betty explicou com um sorriso.

"Oh, Deus, eu estou tão envergonhado, " Junho corou.

"Só espero que fui eu sou vinte que meus fella's como Patrick, " disse Annie

Como ela mastigou em um nítido.

Spluttered Patrick em sua cerveja, Junho apenas riu, seu próprio cora

Foram esquecidas. Ela ainda estava rindo quando Tracy veio com o

Maravilha, barbudo, ela parou por um segundo e, em seguida, olhando como
Patrick ela

"Sussurrou que merecem os outros, " antes de rir de novo. Tracy

O homem a agarrou pelo braço e o arrastou para fora, ela beber em outro

Pub no futuro.

"O meu pai ver os gêmeos Gavin então? " perguntei de Junho.

"Ele fez, Frank fez-lhe dar uma mão com o tapete novo, eu vou perder

A antiga, mas a ICI NCP é bom,o seu Francês para" aqui" não é, " disse Annie

Mastigando mais nítido.

"Nós estamos falando francês irmão novamente, " sorriu Betty.



"Venha, vamos para a televisão, não temos que aturar essa smutt

Não é? ", disse Patrick.

Na televisão falaram novamente, até Junho colocado a mão de Patrick

No peito, os olhos tinham novamente. Novamente a cama quebrou, Patrick foi

Se ele tinha o castelo coisa bem, mas de alguma forma parecia

Quebrar...

No Domingo Patrick tomou de junho para ver a sua mãe, Junho teve

Explicou a Patrick que foi ele e o único para ela.

Além disso havia uma chance de que ela estava grávida, então eles tinham que
falar

Casamentos agora, não é? A senhora deputada Murphy tinha ouvido tudo sobre
Patrick.

"Então você vê que eu sou uma virgem, ou melhor, eu era até bem, até Junho, "

A voz parou e ela corou.

"Você não é católica, suponho? " Perguntou a senhora deputada Murphy.

"Não, mas eu fui a Saint Pauls, minha mãe queria que eu fosse para casa

Escola, mas meu pai disse que não, então eu acabei em St.Pauls, " respondeu Junho.

"Eu suponho que é melhor do que nada, Patrick fixar a tabela, de mim e de junho

Vai falar na cozinha, " a Senhora Deputada Murphy.



A senhora deputada Murphy Sabia de Junho foi uma menina agradável ela era
apenas certificando-se de que quando.

Junho confirmou que a senhora deputada Murphy tinha ouvido sobre os irmãos
franceses

Aplaudindo porque a cama quebrou, ela riu e chorou.

"Eu não o mesmo acontecer para mim e o pai de Patrick, como pai, como

Filho, deve ser a vontade de Deus. Além disso estou tão orgulhosa de mim para ser
um

Grannie, posso olhar a Senhora Deputada O'Shea no rosto, ela tem quatorze

Netos!" riu Deputada Murphy.

"Eu e o Patrick ter falado sobre ele, eu poderia tornar-se católico, "

Aventurou Junho.

A senhora deputada Murphy's coração saltou, um pagão convertido alma, duas
almas para ser exato

Incluindo o bebê.

"Eu não poderia estar grávida, " Junho queria ser honesto.

"A cama quebrou não, então seu grávida, " a Senhora Deputada Murphy estava
certo.

Eles saíram da cozinha, todos os sorrisos, Patrick foi encurralado, Junho foi



No canto de sua mãe agora, isso era certo.

"É melhor você começar Junho uma Guinness, no futuro, a menos que prefira uma
insignificante

Bebê, " a Senhora Deputada Murphy estava em modo de avó agora.

"Bom, mas o que sobre o Pe. Shaw, eu tenho certeza que ele não vai ficar
impressionado, Patrick "

Era inquieto.

"Deixá-lo, para mim, ele está atrás dos tempos, você está apenas a começar cedo

Isso é tudo ", afirmou a deputada Murphy questão de naturalidade.

O restante da refeição foi gasto em silêncio, Senhora Murphy brilhavam com
orgulho,

Seu filho não tinha transformado em uma nancy boy e ele conseguira shot de
Tracy.

Tudo foi perfeito, na ordem errada, talvez, mas de outra forma

Perfeito. Como é que o Senhor e a Senhora Deputada Kemp reage, isso era outra
história.

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com



O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker(C)

Por

Michael Casey

Capítulo Sete...e para sua penitência...

****************************************

Duas semanas se passaram, durante os quais Patrick e Junho passado

Cada segundo juntos, a colagem é o termo técnico para isso. Patrick tinha

Comprei alguns supercola para a cama, era suposto vínculo em segundos,

E durar uma vida, talvez como Patrick e o amor de Junho foi uma coisa.

Por agora certo, Junho estava grávida, era tempo de Patrick para atender a sua

Os pais.

Junho montou em sua bicicleta para a padaria, então ela entrou em Patrício

V.W., juntos eles iria conduzir para satisfazer os seus pais em Harborne. Foi

High Noon para esta Cinderela, mas esperançosamente no sangue seria
derramado,

Ela tinha dito a seu pai, seu pai já tinha pedido apenas uma simples

Pergunta: "Você está feliz?", o sorriso em seus olhos quando ela disse firmemente

"Sim" provou-lhe que ela era. Ele estava ao seu lado, mas o que sobre ela



Mãe?

Patrick lambeu seus lábios e tocou com sua gravata enquanto dirigia para

Harborne, ele odiava os laços, mas de Junho disse sua mãe preferia homens a usar

Laços.

"Não seja tão mal-humorada, ela não é um dragão, paus e pedras podem quebrar
seus

Ossos, mas minha mãe só vai usar sua língua, " disse: junho.

"O que sobre o rapaz que estava indo começ engatado, ela coçou a

A face e o seu pai chutou sua bunda, " disse um preocupado com o Patrick.

"Eu disse a você pai está do nosso lado, sua mãe apenas temos de convencer, além

A sua não-las, se vem a ele, " disse: junho beijando Patrick no

Bochecha.

Percy que estava dirigindo em direção a eles no hearse sorriu enquanto ele
passava,

Ele estava satisfeito por Patrick, mesmo se ele tinha as coisas na ordem errada.

"Veja se Percy pode sorrir porque você não pode, repreendeu " Junho.

"Ele não é dirigir-se ao seu próprio funeral é ele, " respondeu a Patrick.

"Se você não se animar eu vou agradar você, " disse: junho como ela começou a



Tickle Patrick.

Patrick veered riu e o carro um pouco, houve um flash de azul

Luz e uma sirene soou, Patrick abrandou e parou. Felizmente foi

Bet.Mulholland.

"O que tem em você Patrick, você poderia ter causado um acidente. "

"Desculpe Muls, eu estou fora para atender a minha futura sogra, só que ela não

Sei ainda que ela vai ser uma avó, " começou a Patrick.

"Ele estava tão triste, então eu fazia cócegas nele, sua culpa minha, " disse: junho

Interromper e dando de ombros.

"It's ok eu não vou te prender este tempo, não podemos ter o bebê nascer

Em Winson prisão verde depois de tudo. Mas vê-lo, e não se esqueça de meu

Convite de casamento, " com a bet.Mulholland voltou em seu plantel

Carro.

Esquadrão de seu carro um sorriso em seu rosto, ele disse em sua coluna, "Bem

Espero que a supercola funciona e se a mãe-de-lei dá-lhe qualquer problema

Eu estou no livro de telefone, 999, that's me, " rindo de sua própria piada

Bet.Mulholland sped.



Junho corou, Patrick murmurou "bastardo" sob sua respiração.

"Bem, pelo menos a cola fez trabalho, " riu de Junho.

Patrick riu muito, a mãe-de-lei seria um doodle agora, se não

Então eles sabiam bet.Mulholland's número de telefone.

Junho tocou a campainha da porta dianteira, seu pai abriu a porta.

Estava ali e olhou para Patrick, que outro tamanho. Junho senti

Muito tenso, assim que ela tinha quando ela esperou para seu teste de gravidez

Resultados. Era como aguardando para abrir o pára-quedas no seu primeiro

Saltar, a teoria foi tudo muito bem, mas a prova foi no pudim, ou

A abertura em vez da calha. passou por um minuto antes de o senhor deputado
Kemp estendeu

A sua mão, ele foi entregar sua filha, ele estava dando o controle.

"Venha, seja bem-vindo, eu comecei a gostar de você, Junho, por isso, " ele

Apertou a vida fora de Patrick, e colocou a outra mão no

Topo.

Foi o aperto de mão de boas-vindas, embora a julgar pelo olhar em seus olhos,

Também foi um aviso, minha filha e eu vou te machucar. Não era falado

Patrick, mas sabia que estava lá. Junho abraçou seu pai, ele foi justo,

Agora era apenas a sua mãe que havia necessidade convincente. Patrick foi
conduzido ao longo de um



Corredor de pelúcia para a sala, para ele, era como se o último

Caminhar para a forca, só que em vez de a forca havia a mãe de Junho

Espera, uma cadeira elétrica.

Patrick entrou no quarto e engoliu em seco, eles haviam decidido obter

Sobre e feito com rapidamente, sua mãe teria sentido o que estava por vir, como

Logo chegou um homem, de modo que eles fazem coisas simples como o mais
rapidamente possível.

"Quem foi que à porta? " Sorriu a Senhora Deputada Kemp.

Patrick, ela notou que ele estava segurando a mão de Junho, a corrente foi

Ligada, a senhora deputada Kemp's olhos marca a energia.

"Oh, seu junho, ela nos trouxe a sua jovem ", respondeu o Senhor Kemp,

Na esperança de terra, sua mulher.

Straigtened deputada Kemp, a corrente aumenta, o gato pulou de seu colo, o

Cat mostrou suas garras, a senhora deputada Kemp precisava era um chapéu de
bruxa.

"Ele está segurando sua mão, ele deve saber você bastante bem, " o sorriso dela
cresceu

Como a corrente, o cabelo da cabeça do Patrick começou a subir.

"Sim mamãe, ele me conhece bem, " Junho respondeu, apertando a mão de Patrick

Ainda mais difícil.



Senhor Kemp podia sentir a oscilação de energia, ele se mudou para amortecer, ele
teria

Para fazer um grande sacrifício, mas valeu a pena. Junho ele foi para as bebidas

Gabinete e derramou a sua esposa em grande medida a partir da garrafa de
Wayne's

Reserva Especial, ele havia sido dado quando ele havia acabado de ajudar a
estabelecer Wayne's

Tapete novo. A senhora deputada Kemp tomou o copo e tomou um gole, então
como as faíscas

De seus olhos brilharam, ela acabou com o whisky, que era muito bom

Mas nada de queda para desviar dela.

"Eu imaginei ele conhece você muito bem, mas espero que ele não é como o
último

Menino, " a Senhora Deputada Kemp flexionado seus dedos, eles eram como facas
flick, ela

Apenas acabado de pintar, eles eram vermelho sangue.

A actual Ebbed e fluiu nela, ela era como um tigre no prowl,

Apenas esperando o momento certo para dar o bote.

"Patrick não é como o último rapaz, ele é especial, muito especial, de fato

Ele é um homem gentil e amável, ele gosta muito de cães, " Junho disse, embora
ela

Senti como Rei Canuto tentando parar o surto de sua mãe.

"Ele não tem uma língua em sua cabeça, ou ele é o mudo tipo? " perguntou



A senhora deputada Kemp sorrindo docemente, embora seu sorriso doce significou
o contrário.

"Claro que não, aqui, deixe-me começar uma recarga, " disse o senhor deputado
Kemp novamente

Tentar descarregar a corrente.

Desta vez o Senhor Kemp encheu o copo até a borda, foi um desperdício de boa

Whisky, Junho foi ainda vale a pena.

"Claro que tem uma língua, e dentes muito ", afirmou Patrick o atual

Stung tinha ele.

"Então, por que você nos honra com a sua presença, " a Senhora Kemp, ela
perguntou

Palavras senti como um gado prod.

De junho e Patrick trocaram olhares, tanto engoliu em seco, Senhor Kemp fechou
os olhos.

"Bem, eu vim aqui para pedir sua permissão para casar de Junho ", afirmou Patrick

A senhora deputada Kemp engasgou com seu whisky, então ela derrubaram tudo
em um, Senhor Kemp

Corri para encher seu copo, se ela estava bêbada, então ela seria de carga

Descarregado.



"Sim, nós vamos ser casado, estamos apaixonados! " exclamou de Junho.

"Não seja tolo menino, você deve conhecê-lo apenas uma questão de semanas, "

Repreendeu a deputada Kemp, como a carga cresceu dentro dela.

"Não me chame de criança, eu sou 28, eu sou uma mulher! " retorquiu de Junho.

Senhor Kemp pairou com a garrafa, era um criminoso, mas ele tinha que

Terra sua esposa de alguma forma.

"Mulher, você, o que você quer dizer? " A Senhora Kemp's olhos brilharam como

Relâmpago, seus olhos estavam tentando fritar Patrick.

Junho corou, então ela beijou Patrick, ela o beijou da mesma maneira ela

Tinha aquela noite no comerciante. Ela estava provando um ponto. A senhora
deputada Kemp

Bateu de volta outro copo de Wayne's Reserva Especial, este foi terrível

Seu filho estava se comportando como uma puta.

"Então ele não sabe que você, bem como, " a Senhora Deputada Kemp saiu de seu

Cadeira, ela ficou na cauda do gato, o gato briga, mas a Sra.

Kemp foi cuspir ainda mais.



Senhor Kemp tomou um gole da garrafa antes de encher o copo da sua esposa, ele

Derramado até o copo transbordou, o gato lambeu o Whisky e começou

Em sorriso, o Whisky é melhor do que o BIGODES em qualquer dia.

"Nós conhecem bem o suficiente para querer casar ", afirmou Patrick.

"Mas você é só uma criança, olha o que te salvou de com esse último

Chap, tudo o que ele queria era o seu dinheiro, " a Senhora Deputada Kemp estava
ignorando Patrick agora.

"Nós estamos começ casado, eu vou ser a senhora Junho Murphy! "

A senhora deputada Kemp se encolheu, como se o tivesse currrent mudou de
direção e picado

Ela, foi que Murphy tinha ouvido. Senhor Kemp tomou outro gole do

Garrafa, antes de encher o copo da sua esposa novamente.

"Sra Murphy, esse nome soa. é assim mesmo irlandês, não pode

Tornar-se uma esposa. o irlandês só são bons para cavar estradas e

Tendo hordas de crianças, " a Senhora Deputada Kemp parou, olhou chocado.

"Ele não tem ele, "Seus olhos estavam pedindo.

"Ele tem, e eu tenho, toma dois mãe, " disse um desafiante de Junho.

"Grávida!, mas não pode ser você é uma virgem, Senhora " Kemp estava confuso,



O atual dentro dela estava indo ao redor e ao redor em círculos, whisky

Tinha finalmente chegou ao local.

"Eles se amam, você não pode ver que, junho é uma garota sensata, não

Você acha que ela iria esperar até ela era 28 apenas para engravidar com o errado

Menino? " Perguntou o Senhor Kemp como ele tomou outro gole da garrafa.

"Murphy, lembro-me de que nome, nós inclinou-lhes dinheiro há anos. Oh Deus

Não, nós emprestar-lhes dinheiro agora o filho volta para o lote, bem, isso é

O irlandês para você, " a Senhora Deputada Kemp agarrou a garrafa do lado de seu
marido.

E tomou um bom gole.

"Olha eu não estou após seu dinheiro sangrento você pode mantê-lo, tudo que eu
quero é

De Junho, você pode ter a maldita gravata de volta, seu um de seu marido.

De Junho me fez usá-lo! " Patrick rasgou fora a gravata e o atirou na Deputada

Kemp's face.

"Mas você tem que se casar com ele, você não pode ter o bebê adotado, ou não

Tê-lo ou algo assim? " pediu a senhora deputada Kemp o whisky a falar.

"Você cadela, não você nunca falar de Junho como esse! " retrucou o Patrick.

"Sim, cale a boca você old bitch! " retrucou o Senhor Kemp, que quis dizer

Que, durante anos, agora, graças a Wayne's reserva especial que ele tinha dito isso.



O coração de junho lept, seu pai estava ao seu lado, ele realmente gostou

Patrick, ela sabia!. a senhora deputada Kemp caiu na cadeira, ela escoou o

Garrafa até a última gota. o gato tinha bebido todo o whisky derramado para que
ele agora

Pulou sobre a Senhora Deputada Kemp's volta, as duas cadelas adormeceu.

"Ignorar ela, ela é uma virgem, ela simplesmente não entender

Amor, eu espero que você me dar muitos netos, " Senhor Kemp, em seguida,
belched

Caiu sobre unconscience, Patrick apenas conseguiu pegá-lo.

Junho segurava a mão de Patrick "um nocaute, o vencedor é o amor! "

Eles se beijaram novamente, livre de quaisquer inibições, era bom que de Junho.

Os pais eram ambos unconscience, eles teria desmaiado se viu como o

Par a beijou.

Uma semana mais tarde, Patrick teve de junho até o início da Missa de
domingo, ele

Queria ter uma palavra com o Pe.Shaw. Todos através da Santa Missa, Pe.Shaw foi

Vê-los como um falcão, ele tinha de fazer a sua mente sobre eles, se ele

Não estava certa, então ele não iria casar-se com elas. de junho e Patrick foram os

A última a deixar a igreja que domingo de manhã, Patrick queria ter

Fr.Shaw's atenção.



"Posso ter uma palavra Pai? " Patrick sentiu e soou como um adolescente.

"Bem, o meu trabalho não é? .fr " Shaw olhou para Patrick sob sua

Grandes sobrancelhas, Fr.mischievious Shaw tinha um olhar sobre ele, na escola
em

Os anos 30 seu professor em castleisland tinha dito que um dia ele tinha

Pendurar.

"Bem, pai, você poderia se casar comigo? " começou a Patrick.

"O que você está me perguntando, você sabe os sacerdotes não se casam, além de
eu sou

Não um daqueles quare fellows, então não vou estar casando com você, você não
pode

Obtenha uma menina agradável como este aqui para ter um brilho para você? ",
disse o Pe. Shaw

Como ele começou a rir de coração em sua própria piada.

Junho riu, Patrick olhou confuso, antes de a moeda de um centavo deixou cair e
ele

Eles se juntaram em seguida Fr.Shaw a partir do pórtico para o presbetry,

Uma vez em seu estudo, ele sentou-se em sua velha poltrona maltratadas e esperou
por eles

Sentar-se para baixo.

"Bem Patrick é bom ver você chegando a missa com mais regularidade,seu não



Só porque eles pararam o domingo, as entregas de leite é, de

É claro que não é, você é um bom garoto católico depois de tudo. "

"Pai eu quero casar aqui, Junho " Patrick olhou para Junho.

"Bem, agora, o casamento é uma coisa santa a não ser ligeiramente, entrou em seu

Não gostaria de sair para uma noite no fotos você sabe, " Fr.Shaw soou sério.

"Minha mãe diz que, " disse Patrick olhando para o chão.

"Um só deve casar-se, de permanecer casado, até que a morte nos

Parte e todo, e a igreja não é apenas para o photo album, tanto faz

-Me tão triste ouvir pessoas dizer que uma igreja é bonito quando eles só ver o

Dentro de um quando eles se casam, " Fr.Shaw suspirou.

"Eu quero ser com Patrick para sempre ", sorriu de Junho.

"Então você meu filho, assim você, " disse o Pe. Shaw sob suas sobrancelhas

"Eu me sinto da mesma maneira, " Patrick olhou Fr.Shaw no olho.

"Agora você tem feito as coisas na ordem errada, não é? .fr " Shaw

Soou como um médico em vez de fogo e enxofre, o sacerdote.



"Bem, isso é minha culpa, mas eu não tenho vergonha, eu amo Patrick, seu apenas

Que, que, " Junho lutava para as palavras.

"O vulcão explodiu, " disse o Pe. Shaw sugando seus lábios.

"Sim, " disse: junho.

"Sim, " disse Patrick.

"Junho, você não é católico, você estaria disposto a deixar a criança crescer

Como um? .fr " Shaw olhou fixamente para ela.

"Bem, eu realmente nunca pensei sobre isso, mas eu fui a São Paulo,

Meus amigos eram católicos.Por que não, talvez em algum momento no futuro

Eu poderia tornar-se um católico também, " respondeu a Junho.

"Não queremos você presurise, os dias são longos da Inquisição

Sobre " Fr.Shaw disse suavemente.

"Bem, mais eu tenho em comum com Patrick o melhor, " sorriu de Junho.

"Bem Patrick, Junho, todos que eu já casado permaneceu casado,

Até que a morte nos separe, assim se eu concordar em casar com você eu espero
que você não vá



A estragar meu registro, " Fr.decruados Shaw seus rostos.

"Não! "

"Tudo bem, eu vou me casar com você no final do mês, é que, ok? "

"Grande, " disse: junho.

"Agora, a questão de ser pouco cedo começar, realmente eu deve dar-lhe

Uma penitência Patrick. de junho tem sido um pagão, mas é um bom garoto
Católico

Deveria saber melhor do que roubar uma donzela da virgindade ".

Junho corou, Patrick contorceu-se em sua cadeira.

"Bem, você vê que eu sou um velho e simples das missões jesuítas de volta, meu

A saúde não é o que costumava ser, então Patrick para sua penitência. "

De junho e Patrick em apnéia, eles assistiram como Fr.Shaw acariciou seu

Sobrancelhas antes que ele pronunciou a penitência.

"A penitência para roubar uma donzela da virgindade, é organizar um fete para

O orfanato neste sábado, você deve elevar tanto quanto possível para

As crianças. Então, talvez, você vai perceber que, apesar de fazer as crianças



É divertido, é também uma responsabilidade, para levantar algum dinheiro para
todos os

Crianças em casa. E pela maneira que eu quero de junho para passar mais tempo
com

A sua família até o casamento, se você sabe o que quero dizer, além de que vai

Dar a cola uma oportunidade de trabalho! " com que o velho começou a Jesuíta

Rir.

Junho corou, Patrick queria jurar, mas não podia, então, em vez todos eles

Riu.

No dia seguinte, Patrick foi em torno da rua com seu implorando

Taça, ele sabia Big Sid adorava crianças, então ele começou com ele. Big Sid

Foi tenderising alguns bife como Patrick entrou na loja.

"Bastardos, " gritou Sid.

Os clientes saltou, Sid martelado o bife ainda mais, olhou para cima e Sid

Ver Patrick em pé no balcão.

"Foi na rádio, apenas um homem que sua criança espancada até a morte só tem

Cinco anos de prisão. eu sei o que eu faria, " Sid deu um final para o wallop

A carne antes de servir o seu cliente.



"Eu espero que eu não vir em momento inoportuno, seu apenas que Pe.Shaw deu

-Me uma penitência para ser um dos primeiros a starter, " Patrick olhou para a
serragem

No piso da loja.

"Oh, você quer dizer sobre você começ de junho na família, eu ouvi tudo sobre

Ele, Percy teve início esta manhã funeral, ele e o Pe. Shaw tinha direito

Old rir às suas custas. é uma boa ideia, vamos aplicar a penitência

O crime, " Sid estava sorrindo.

"Então você pode fornecer algumas coisas? " Patrick olhou esperançoso.

"Bem, um ganso para sorteio e algumas galinhas.

"Graças de mim e o Children's home ", afirmou Patrick como ele virou-se para

Deixe os talhos.

"Pendurar em um segundo, childrens' home, Percy apenas disse que era para ele
uma casa,

Não mencionou qualquer criança. Stuff os frangos, eu vou te dar um porco para

E um assado de carne de bovino do lado. As crianças merecem o melhor, eles são o
futuro

Afinal, " Big Sid's peito inchou.

"Obrigado Sid, " Patrick balançou sua apreciação e saiu da loja.



Sid terminou servindo a seus clientes, em seguida, limpando as mãos em seu
avental ele

Fui atrás de fazer uma chamada de telefone.

"Olá, seu grande Sid aqui me dar Len dizer-lhe a sua mais importante ".

"Len aqui what's up, tem alguém a tentar um rápido? " a voz de Len

Soava urgente ele nunca deixe alguém obter um sobre ele.

"Não, você está ok, como é a mulher? " perguntou Sid.

"Tudo bem, os meninos também, " Len estava relaxando agora.

"Como todos os netos de vocês, " Sid soou verdadeiro e foi.

"Excelente ótimo,eu vou ser avô pela décima vez na próxima semana,

Sua vai ser uma menina, eles tinham uma daquelas coisas de leitura, era len "

Agora relaxada como ele acendeu outra grande charuto.

"Você ouviu no rádio sobre o homem que golpeado seu filho? " perguntei

Sid enquanto ele coçou a orelha.

"Sim eu fiz, eu furar o sangrador na minha deep freeze até sua knackers



Caiu fora, " disse um indignado Len.

"É sempre as crianças que sofrem ", suspirou o Sid.

"Sim, os pobres, as crianças, tal como na Roménia, foi na televisão, "?

Len.

"Foi bom conversar com você, " Sid estava prestes a desligar.

"Sim, eu sempre desfrutar de nossos bate-papos, " Len estava prestes a desligar.

"Ah, eu quase esqueci, um amigo na rua tem sua garota grávida, assim

O sacerdote disse que para sua penitência ele teve que organizar um fete para o

Childrens' home " começou a Sid.

"Deus, isso é engraçado, sua menina tem um bolo no forno e ele tem de

Organizar um fete para o children's home " Len riu enquanto ele soprou a fumaça

Anéis.

"O mais engraçado mesmo, quando você pensa que ele é um padeiro e ela tem um
coque em

O forno, " riu Sid.

Os dois riram com vontade.



"Então, eu estava me perguntando Você pode deixe-me ter um porco para assar e
um lado da carne

Também, nenhum dos estrangeiros esta muck, bom e velho, a carne de bovino
britânica e a desconto

Também, como o é para a causa das crianças, perguntou " Big Sid.

"Claro que pode, venha para pensar sobre isso, você pode ter de graça, eu não

Ninguém quer pensar que eu não gosto de crianças, me logo para ser um avô para

O décimo tempo, " Len inchou de orgulho como se ele estava carregando o bebê

Ele mesmo.

"Eu estou disposto a pagar, " disse um sincero Sid.

"Olha, se eu dizer alguma coisa eu faço isso, você me conhece, além de que estará
ajudando

Alguém com sua penitência não I, " Len riu gostosamente e coloque o

Telefone para baixo.

Len sentiu bom, ele teve um outro sopro de seu charuto antes de coçar seu

Apenas a cabeça, como se ele tivesse conseguido falar-se em dar a algumas
centenas de

Libras de carne de distância. Ele suspirou e deu mais um trago do seu charuto,

O que o inferno, ele estava indo para ser um avô pela décima vez.

Sid ele largou o telefone e se perguntou como ele tinha conseguido começar a fazer
Len



Que, ninguém nunca puxou um rápido um sobre Sid olhou ligeiramente Len.

Confuso, ele estava olhando para o telefone, talvez ele deve circular Len voltar

Ele não havia dado a ele os detalhes ou qualquer coisa. O que diabos, foi para

A causa das crianças depois de tudo.

Patrick foi ver Percy próximo, apenas que ele estava indo para pedir

Ele não tinha uma pista e como poderia um undertaker ajudar um fete para
crianças

Mesmo assim? Percy deixe Patrick e o levou para o escritório.

"Bem, você sabe porque eu estou aqui, você pode ajudar de qualquer maneira? "
Patrick perguntou.

"Eu tenho certeza que há algo que eu possa fazer para ajudar, " disse Percy.

Andy veio para escrever algo no exercício diário, como escreveu Percy

Ponderou outloud.

"O que podemos fazer para o fete, hum, deixe-me pensar, " Percy coçou a

Cabeça.

"Bem que eu poderia imprimir alguns panfletos no meu Atari, agora que você já

Investiu em uma impressora a laser, eles vão sair rápido real, " disse Andy como

Ele acabado de escrever a entrada no diário.



"Como você fez antes ", afirmou Patrick com uma piscadela.

Andy corou, ele ainda era jovem e ingênuo o suficiente para pensar que ninguém
em

A rua tinha percebido que era ele, a última vez.

"Bem que poderia transformar-se com os carros e dar passeios em eles, oe1 para
um

Carona de uma centena de metros, as pessoas adoram uma rola, e um olhar em um
HEARSE

Seriam do interesse de pessoas, " disse Percy.

"Isso soa grande, que começa às 12h e vai até sete ou mais tarde se

Posso obter algum entretenimento ", afirmou Patrick.

"Ok deixe conosco, é melhor você começar sobre com sua penitência, " Percy

Fez uma pausa antes de acrescentar: " seu um pouco como um conto de fadas
moderno realmente ".

Patrick revirou os olhos e deixou-os em paz eterna da sua

Empresas funerárias'.

Fora Patrick foi surpreendido ao ver Junho com Amjit peludo

Puxando-a ao longo do pavimento.



"Eu apenas pensei que eu iria vir e ver como você está fazendo. Amjit decidiu ele

Quer ver sua nova casa também, " disse: junho olhando para Amjit.

"Trama ", afirmou hairy, Amjit, que queria provar que ele não era mudo

Animal, hairy, sim, mudo no.

Amjit em sua loja, a nenhum que é peludo, ele ouviu o enorme

Trama, então ele saiu para ver o que estava acontecendo. jaswinder seguiu

Pai fora.

"Eu vejo tanto suas amigas estão com você, " Amjit riu.

"Vir aqui e vou apresentá-los a você corretamente, " gritou

Patrick.

Amjit e Jaswinder veio ao longo da estrada para dizer seus alôs. jaswinder hid

Atrás de suas pernas do meu pai, de Junho logo persuadiu que embora o peludo

Alsation era grande tinha um coração de ouro.

"O que ele chamou de ", em seguida, perguntou Jaswinder pronto para duck atrás
dela

As pernas do pai a qualquer momento.



"Bem, você tem um ursinho chamado Patrick, assim que o Patrick tem um
cachorro chamado Amjit

O mesmo nome de seu pai, " Junho saboreou suas palavras.

Beijo Amjit visibily curl esticado, o sorriso em seu rosto desapareceu

Também, as mesas tinham sido girado e ele sabia disso.

"Mas o homem não pode fazer isso, eu vou ter um filho confuso, o homem que
você acabou de

Não pode fazer isso, " Amjit estendeu suas mãos mendigando.

"Amjit! " gritou Jaswinder.

"Woof! " respondeu peludos Amjit.

"Amjit! " riu Jaswinder como ela roubou um golpe de seu peludo de volta.

"Woof! " respondeu peludos Amjit como ele lambeu seu rosto.

"Papai, ele tem o mesmo nome que você, " Jaswinder era todo sorrisos,

Foi ótimo na medida em que estava em causa.

"Vamos deixa ir para Big Sid's talvez ele tenha algum porco scratchings para



Ele, " Junho estendeu a mão para jaswinder.

Assim Jaswinder ignorados até a estrada, com cada pular ela gritou o

O nome do cão, os latidos ecoaram em torno da rua.

"Você é um bastardo Patrick, " declarou o Amjit.

"É preciso saber se, além de eu lhe devo um depois que Calcutá

Surpresa, " riu Patrick.

Amjit sorriu, Patrick estava certo, de fato Amjit tinha desligado facilmente.

"Bem, agora que eu tenho sua atenção, você pode ajudar com as crianças.

Fete neste sábado? " Patrick ainda se sentia desconfortável pedindo as pessoas para
ajudar.

"Certo, vamos fazer alguns pastéis e posso doar alguns sacos de o,

As pessoas sempre gostam de batatas assadas, " declarou o Amjit como ele olhou
para cima o

Rua para ver sua filha ensinando o cão o indiano para "Sentar-se" e

"Dá-nos a pata".

"Você vai ter um cão muito confuso, " Amjit acenou com a cabeça.



"Não, apenas um multi lingual, " riu Patrick.

Amjit peludo logo dominou o índio, bem o suficiente para obter-se algum porco

Scratchings. Patrick sorriu como ele começou a estrada,

Ele tentaria Marcos avançar.

Mark tinha seu bolo livro sobre o contador quando Patrick entrou,

Henry a estrada tinha sido na vassoura e ele disse Mark sobre Patrick's

A penitência, ele ouvira de Michael que tinha ouvido de Percy. o grapewine

Estava trabalhando,na verdade Marvin Gaye's "ouviu sobre o Grapevine" estava
jogando

Sobre Marcos rádio como Patrick entrou no café. Assim todos Patrick tinha a fazer
era

Oferecer alguns sacos de farinha, o fermento seria feito em marcos e em

Patrick's Bakery, Marcos faria deles primeiro. Patrick marca esquerda

Meditando sobre o que encanta ele fazer, ele sorrindo pop em Paul's

Próximo.

Um argumento aquecido estava acontecendo em Paulo, alguém tinha perdido um

Escorregar e algumas centenas de libras, Paulo não estava indo pagar, mesmo se
eles

Chamou-o "Patinhas". Patrick pairou na porta, no impulso, ele decidiu

Para capitalizar sobre eventos.

"Ele não é tão ruim, " ele começou.

"Ele é mais apertado do que um cobrador de impostos ", alguém gritou.



"Não, ele não está indo fazer o dinheiro para caridade neste sábado,

Ele vai ter uma banca no childrens' home, todos os lucros para as crianças.

Deve fazer um mil libras para eles! " Patrick deixou sua língua correr

Afastado com ele.

"Sim, eu estarei lá, eu estarei fazendo o dinheiro para caridade, então vamos ter

Nada sobre mim sendo um bookie dobrados. Ninguém sabe, nenhum, nenhum
deslizamento

Payout! " gritou sorrindo Paul.

"Ver todos vocês no children's home " neste sábado, Patrick gritou como

Ele deixou sorrindo Pauls".

Ele tinha atenuado as coisas um pouco e conseguiu con sorrindo Paulo na vinda

Também, Patrick olhou perplexo, como se ele tivesse feito isso, ele deu de ombros

Seus ombros e esqueceu sobre ela.

Patrick olhou para a rua e sorriu para junho, seu sorriso

Foi como um raio de sol, aquecido e os fez sentir tanto prazer,

Sabia que eles foram feitos um para o outro, de modo que se fossem começar cedo.

Patrick entrou para o comerciante como Amjit peludo estava vendendo a sua alma
para a carne de porco

Scratchings, basta pensar no poder um chamado little indian girl

Jaswinder tinha em sua mão.



"Então, você foi para a confissão, " então sorriu Annie.

"Ele bate um Pai Nosso e uma glória não é, " riu Betty.

"Olhem meninas, " começou a Patrick.

"Rapazes serão Rapazes ", Disse Annie.

"E as meninas serão as meninas, " disse Betty.

"E eles acabam tendo bebês, " Patrick terminou, ele podia ver isso

Chegando.

"Bem, eu suponho que você me quer executar um bar? ", disse Wayne chegar ao

Ponto.

"Eu esperava algumas doações, eu não ia pedir para um bar, EU

Significa que seria pedir demasiado, " Patrick disse suavemente.

"Bem, então não me pergunte, mas isso é o que você tem, além de que será um

Dia para a família, vou ficar uma nota na porta dizendo a minha

Os clientes para ir para o childrens' casa, se eles querem uma bebida, " disse
Wayne



É como se ele estava dizendo a hora, tudo foi resolvido.

"Graças de mim e o childrens' home " Patrick balançou sua graças, ele

Não podia acreditar como as pessoas eram agradáveis.

Quando ele deixou o pub os gêmeos se virou para seu pai e o beijou.

"Bem, ele é um de seus "tios" afinal, " Wayne se sentiu envergonhado.

"Oh papai podemos construir castelos de areia, brincou " Annie.

"Posso ter um passeio em um burro p l e a s e " Betty esvoaçantes ela perguntou

Cílios.

"Pare de fazer um tolo de seu pai e me buscar meu diário, estou certo de que
podemos

Obtenha as cervejarias a ajudar também, " Wayne piscou, ele teve uma idéia.

Bumpted fora Patrick em Jimmy, Patrick disse que estava arrependido

E estava prestes a continuar com sua penitência quando Jimmy o chamou de volta.

"Ei, você não está esquecendo alguma coisa, eu posso ser um judeu, mas eu gostaria
de ajudar

Um bom garoto católico fazer a sua penitência, " Jimmy estendeu suas mãos como
um



Magician provando que eles estavam vazios.

"Oh, eu não estava indo para pedir-lhe, eu significo o resto da rua são

Cristãos é um Catholic Childrens's home, e e, Patrick "

Spluttered a uma parada, a olhar para o rosto de Jimmy foi de choque.

"Olha eu sei que eu posso ajudar. eu posso fazer um serviço de avaliação, oe1 um
item,

O dinheiro vai para a casa. Ou foi o seu barriga Kerry só de pensar

Comida? " Jimmy soou stern.

"Desculpe, eu não acho, " Patrick olhou para o chão.

"Isso é ok, afinal Jesus era um judeu, seu apenas que os católicos são

Judeu é quem saiu errado, não pode ser responsabilizado, " Jimmy começou a rir.

"Isso é ótimo Jimmy, realmente grande. eu quase terminou pedindo a todos

Agora, seria bom se nós tivemos música ao vivo também, mas para a vida de

Eu tenho dúvidas se eu poderia obter qualquer pessoa em tão pouco tempo, "
Patrick suspirou.

"Bem, nós Judeus têm algumas ligações. vou começar uma banda de Jazz, a maioria

Ter um judeu jogar para eles, se não levando-os. Espero que o Jazz será

Ok? " perguntou Jimmy com um floreio de suas mãos, um novo truque.



"Isso seria ótimo! " Um sorriso iluminou o rosto de Patrick.

"Bem Ir para, em seguida, terminar a sua penitência, eu estou receoso com o seu
nariz engraçado

Nós Judeus não iria levá-lo de volta ao aprisco, " brincou Jimmy.

Patrick andou até a rua para abraçar Junho, tudo estava indo

Como um sonho. Henry passou empurrando seu carro, ele sentiu negligenciado
como ele

Não havia sido solicitado a ajudar, então Patrick pediu-lhe para vir e fazer o que
ele

Não melhor, recolher lixo. onde há pessoas há um lixo.

Onda de música envolveu Patrick enquanto beijava Junho, ela veio de Winston.

Capri, era tão alto que seu fofo dice quase caiu.

"Hey você l o v e r s, posso anunciar na minha estação, " disse Winston.

"Ok, anunciar em sua estação, deixe um homem começar sobre com seu
trabalho, "

Patrick respondeu como ele beijou de Junho.

"Sim, uma mulher com o seu trabalho, " disse: junho arqueando as sobrancelhas

Patrick e beijando novamente.

A música engolfando desapareceu, Patrick não se preocupou em perguntar como
Winston



Sabia sobre o fete, talvez um birdie havia lhe dito, não seria surpresa

Patrick no mínimo. Patrick foi batido no ombro, foi Ken.

"Sobre este fete, posso ajudar? " ele estava remexendo com um pacote de

Cartas, seu saco do carteiro estava quase vazio.

Por qualquer motivo, talvez ele estava fora do divertimento, ou talvez fora de um

Pervertido senso de humor, Patrick Ken levou a grandes carniceiros do Sid.

Dentro de Ken olhou em primeiro lugar e, em seguida, Patrick na Sid, Patrick

Sorriu, Big Sid sorriu, Ken olhou confuso. Patrick Sid sabia o que era.

Programa de TV favorito, Sid assisti-lo com todos os seus netos.

Patrick tinha que fazer era sorrir, Sid poderia trabalhar o resto para fora para si
mesmo.

"Ele quer ajuda com o childrens' home fete ", afirmou Patrick.

"Sim, eu vou fazer qualquer coisa ", disse Ken, como uma ovelha dizendo que seria
pica.

"Qualquer coisa? " perguntou Sid.

"Qualquer coisa? " ecoou Patrick.

"Sim, qualquer coisa " Ken ainda sorriu.



"Qualquer coisa que assim sempre? " perguntou Sid, se aproximando.

"Qualquer coisa? " ecoou Patrick se aproximando.

"Nada de mas, " começou a Ken.

"Postman Pat, interrompido " Big Sid.

"O que? " gaguejou Ken, esperando seus ouvidos não estavam a funcionar
correctamente.

"Postman Pat, " sorriu Sid.

"Nós queremos que você seja Postman Pat, " Patrick's sobrancelhas quase cutucou
Ken.

Ken's olho esquerdo desenvolveu uma contração muscular, ele foi bastante pálido e
queria ser

Doente, mas como você pode dizer não a um dezoito carniceiro de pedra com uma
carne

Cutelo na sua mão, e usando um jumper Postman Pat sob o seu avental.

"Perdão? " Ken esperava que seria suficiente para confundi-los.



"Eu quero você para ser Carteiro Pat, " Sid se aproximou, como um lutador de
sumô

Vindo para o matar.

"Er, " murmurou Ken, esperando agitar-los fora da trilha.

"Nós, os dois de nós queremos que você seja Postman Pat ", afirmou Patrick.

"Er, " repetiu Ken, que tinha fox-los com certeza.

"O que você acha? " perguntou Patrick claramente.

"Posso ter um copo de água, " resmungou Ken.

Sid entrou na volta para a água, Ken tinha pensado arrojado para fora da loja

Mas Amjit peludo do nariz foi contra a porta, Ken quase podia ouvir a sua

A respiração através do vidro.

"Você suína, Patrick, " sibilou Ken.

"Você vai fazer isso? " ele exigiu Sid como Ken a água.

"Er, " resmungou Ken.



"Bem, você vai fazer isso? " perguntou Patrick.

Ken rangeu os dentes, ele olhou para Sid, a Patrick, no Amjit peludo,

Só havia uma resposta possível. Ken tomou um gole de água e assentiu

Lentamente, como um condenado escolher como morrer.

"Fantástico, espere só até eu contar meus netos, " gritou Sid, ele

Estava tão feliz que ele afagou Ken na parte traseira. Só isso fez Ken engasgar

Em sua água. Sid pulou em acção e burped Ken, isso fez Ken pior

Ainda, para Sid agarrou-o e jogou-o por cima do ombro para o vento,

Sid terminou fora por estar ele Ken em cima do balcão.

"Você está ok agora? " perguntou a um grande e paternal, Sid.

"Ele parece um pouco sem cor ", afirmou Patrick.

"Estou bem, " resmungou Ken.

"Eu arrotar ele novamente? " perguntou Sid debrum para Ken.

"Eu acho que ele está o.k., ele está ficando para trás agora, sua cor " observado
Patrick



"Eu estou bem, muito bem ", disse Ken como ele subiu de fora do balcão, embora

Agora ele tinha uma contração muscular em ambos os olhos.

Amjit fora peludo pulou para frente, como se instintivamente sabendo que Ken era
um

Postman, Ken pulou para fora de sua pele.

"It's ok Ken, ele é só dizer olá, " aconselhado um saber

Jaswinder.

Ken fechou os olhos e correu para longe, talvez houvesse uma rocha nas
proximidades

Que ele pudesse rastejar sob.

A noite antes do fete Fr.Shaw estava pedindo bet.Mulholland

Se a polícia iria dar uma mão, dê um monitor ou algo assim.

"Eu não sei, nosso novo inspetor em cookie. Ele costumava viver em

A área há anos, agora ele voltou, só que ele é o chefe agora, "

Explicou Bet.Mulholland.

"Eu estive fora em missão por um longo tempo, estou de volta, só que

O homem é o chefe, " Fr.Shaw apontou para a cruz na parede.



"Eu poderia perguntar para você, mas ele tinha mais do que provável que morder
minha cabeça fora, " o

O sargento não apreciam a idéia de pedir um favor para o inspector.

"Bem, eu vou fazer isso mesmo. O que é esse o nome do dragão, mas eu estou

Certamente, George " pediu um cansado Fr.Shaw.

"Seu nome é Inspector T.Howard, " disse bet.Mulholland.

Fr.Shaw's face rachado, a primeira luz do amanhecer quebrou através dele.

"E seu nome Cristão? " perguntou o velho sacerdote.

"Thomas, ele insiste em Thomas, não tom, quando ele está sendo amigável,

Que, nas raras ocasiões em que ele é amigável ", explicou o sargento.

Os antigos membros do sacerdote, olhos brilhavam novamente, ele sabia que o
nome,

Só ele foi pouco Tommy Howard. o sargento deixou o sacerdote a

Deter-se sobre o passado, ou melhor, sobre o passado de Tommy Howard, e como
ele se tornou

Um proprietário de um bycycle trinta anos atrás...

O dia do fete Patrick entregue seu leite em alta

Velocidade, muito do leite tinha virado à manteiga, tal era a agitação começou



Como Patrick scooted em torno de sua volta. As vacas tinha doado um total de
flutuação

De leite também, que com o feriado que Azedaram de qualquer maneira.

No children's home Marcos e Big Sid tinha chegado cedo para

Obtenha o assado vai. Grande Sid foi surpreendido ao ver que ele levou o Len

Refridgerated van para casa para fornecer a carne.

"Bem, eu tinha que certificar-se de que somente o melhor ficou entregue, assim
que eu mudei

A carne que nós estávamos indo enviado ao Conselho para alguns deles para um

Taxa de terceiro pedaço de material estrangeiro. Agora as coisas que eu estou
dando-lhe é apenas

Escolha o tipo de carne, você e mim têm todo o dia em casa, " explicou Len

"O Conselho não sabe que você enganou-los? " questionou Big Sid.

"Eles burks não saberia melhor a carne de bovino britânica de minha bunda, além
de sua a

Crianças que devem ter o melhor não conselheiros, " Len falou com paixão,

Ele tinha uma vez tentou e não conseguiu ser selecionado para um assento do
conselho.

"Obrigado, Len " Big Sid's peito inchado de orgulho, Len pode ter

Chegou a altura de o comércio de carne, mas ele ainda era uma família butcher

No coração.



O par apertou as mãos, duas poderosas mãos em choque, foi como se o mar

Bater em uma praia, um coco poderia ter sido esmagada, tal foi o

Poder de suas mãos. A carne, de amizade, de amor, de crianças e de novilhos

Para o Conselho, tudo isso em um aperto de mão.

"Agora você tem alguns ham para mais tarde não? quero dizer as pessoas vão

Começar um pouco mais tarde, peckish " Len estava realmente preocupado.

"Eu não tinha pensado nisso, eu suponho que eu poderia voltar para o meu traço de
beleza e obter

Alguns, " Big Sid começou a tomar o seu avental.

"Sid, Sid, este é o meu grito, além disso eu estou comemorando minha neta.

Nasceu ontem à noite, 10 libras 12 ounzes, um pouco sobre a luz para o meu
tamanho

Família, mas ela é uma beleza é pouco Catherine " Len sorriu de orelha a orelha.

"Isso é realmente bom, e a sua mãe comeu um monte de fígado, enquanto ela
estava

Esperando? " perguntou Big Sid.

"Claro. De qualquer forma eu vou ter algum presunto ordenou, " Len piscou, como
ele

Chegou em seu bolso e tirou um telefone celular.

"Olá seu Len dá-me aqui, meu filho Tim. Olá, Tim você pode alternar o



Ham. Você sabe as coisas que estavam economizando para o futebol, você

Sabe o Conselho saúda os nossos heróis, como se eles travaram uma guerra ou

Alguma coisa. De qualquer maneira enviar que muitos aqui durante quatro
horas, se você olhar

Na parte de trás do número catorze freezer temos alguns outros presunto,

Que vai fazer o nosso precioso heros. Sim, isso é tudo, graças a Tim, len "

Sorriu quando ele colocou o telefone de volta no bolso.

"Seu uma verdadeira jóia Len, uma verdadeira jóia, " Big Sid abraçou Len.

"Eu estou apenas fazendo a minha parte, além de se você não ponta-me fora de
todos esses anos

Atrás eu ainda só têm uma loja, " Len olhou para o chão ele

Não tenho palavras para agradecer, mas ele tinha a carne!

Patrick chegou no site para ver que ele tinha uma exibição de vans,

Todos tinham acontecido para estacionar em uma linha. Então agora ele tinha o
açougueiro, o

Baker, o undertaker, caminhão basculante, mobiliário de Frank van,

Pedro Solha van plus a bóia tinha chegado. Jimmy tinha um pano

Espalhar sobre a parte dianteira de seu ouro BMW e foi valueing coisas já.

Frank veio correndo até explicar sua presença.

"Você vê durante dois anos eu tentei vender esse conjunto de três peças, mas

Ninguém quer saber, eu até se ofereceu para jogar em mobiliário abrange mas



Ninguém quer saber. Isso me deixa doente cada vez que eu olhar para a coisa, eu

Não pode acreditar que eu pedi-lo. Embora eu não encomendar para a fórmica

Final de minha loja, não para a qualidade final que você vê. Assim tudo que eu
estou pedindo é

Deixe-me rifas, oe1 um bilhete para um oe350 suite é uma pechincha. eu só quero

Para se livrar da coisa,assim como suas vitórias vou entregá-lo pessoalmente,

Apenas certifique-se de que eu nunca tenho que ver a maldita coisa novamente! "

Frank estava quase implorando, ele soava como um maníaco depressivo, Arthur

Negus, difamando antigo em vez de elogiar.

"Certo, certo Frank, " disse um espantado Patrick.

Frank beijou sua mão, e pulou fora tão feliz como uma sandboy.

Amjit Hairy veio correndo até seu mestre, no fato de Amjit

Patrick achatados, sentou-se em seu peito e lambeu seu rosto. Junho de vestido

Como padeiro por Patrick levantou a cabeça e riu.

"É isso que eu quero ver mais vezes, meu futuro marido em meus pés,

Adorando-me! " Ela jogou a cabeça para trás e riu.

Amjit Hairy uivavam, seu gotejamento cuspir todo o rosto de Patrick Big Sid.

Notou a posição do Patrick para que ele assobiado para Amjit de vir a ele agora.

Um talho assobios quando um cão vem correndo, Amjit não foi excepção e

Nenhum tolo. Patrick's face foi limpo o suficiente por agora, Amjit tinha melhor



Coisas para pensar, principalmente seu estômago. Assim, saltando para trás e

Pisando sobre Patrick's naughty bits Amjit tinha ido embora, no estômago,
primeiro para a

Falar. Patrick seu rosto molhado de Amjit, lentamente começou a seus pés, um

Expressão de dor em seu rosto. Junho riu novamente, então Patrick passou

Crosseyed.

"Espero que não há nenhum dano permanente, " ela sorriu.

"Eu vou pegar você em playtime, " disse Patrick como ele começou a agradar a ela.

Winston e Curly chegou atrás deles foram um coro Pentecostal

Seu chefe, sendo Wiston da mãe.

"Minha mãe insistiu em vir, estão fora para Londres em poucos dias para um

A concorrência, mas minha mãe disse que iria abrir suas gargantas, " explicou

Winston como ele encolheu os ombros.

"Eu também disse que eu ia chutá-lo, cacheados e sua condenação, Rádio Pirata

Fora da minha casa se não vamos cantar os louvores do Senhor, "

Sua mãe com vigas de domingo sob o seu grande chapéu.

"Bem, então, cantar " Patrick disse não saber o que dizer.

David e Patrick goradas as crianças em casa por alguns bancos para



O coro para sentar-se e levantar-se. Em poucos minutos tempo Black Country

Campeões Coro Pentecostal começou a cantar. Winston pôr um sinal a dizer

"Jukebox" de Jesus, a sua mãe estava indo ao cinto dele, Domingo melhor ou não

Domingo melhor. Junho tactfully disse que era verdadeiro e que eles sabem
"Permanecei

Comigo ". Então o que eles tornaram-se, o Jesus "Jukebox", jogue um

Libra em um balde e gritar o seu pedido. Agora o provérbio é o Diabo

Tem todas as melhores músicas, hoje ele não. As meninas em coros Pentecostal

Sempre olhar como se eles podem ser joguetes do Diabo, tal é a sua

Beleza, mas essas foram as belezas do Senhor. CANTAVAM como anjos embora

Alguns passando estranho pode desejar que eles não estavam!

Wayne não tinha sido um desleixo, ele tinha visto recentemente uma

Documentário sobre Bob Geldof, Wayne tinha copiado suas táticas ele tinha dito.

Várias fábricas de cerveja que ele precisava de alguns barris a curto prazo para o

Childrens' home fete, ele poderia ter tempo para pagar, como o pub estava indo

Por meio de um patch e ele estava mesmo pensando de vender os homens agora.

Das cervejarias começou a contração muscular quando ouviram esta notícia, tanto
assim

Que eles ofereceram a cerveja de graça, foi bom relações públicas após

De tudo, o tipo de cerveja ajudando uma casa. É claro que o pensamento

Não cruzar suas mentes que Wayne pôde olhar amavelmente sobre eles, ele deve

Decidir vender. Todos os Wayne tinha dito era que ele estava pensando em
vender.



Wayne tinha arranjado o empréstimo de uma tenda ou dois ou três para que

Questão das cervejarias. Ele também tinha arranjado que a cerveja seria

Entregues ao mesmo tempo. Assim, quando a descarga de cerveja viram que

Outro brewery estava ajudando muito, agora eles não iria querer ficar atrás

Seriam eles? , o que começou como um barril se tornou cada dois barris cada

E assim por diante, até para um acabamento Wayne tinha cinco barris cada fora de
todos os

Cervejarias, Bob Geldof teria ficado orgulhoso dele. Wayne tinha feito a

Cervejarias, jogar um jogo de poker com os outros, só houve um ganhador

E não era a cervejarias! Betty e Annie tinha pensado, seu pai.

Era ridículo ter toda a cerveja vem de uma vez, quando eles perceberam que seus

Velho pai foi até eles eram orgulhosos, tão orgulhoso, o cão velho certamente
sabia

Alguns truques. Agora que muita cerveja seria mais do que suficiente, de fato
muito

Muito, só bebedores de cerveja real poderia beber tanto assim Wayne tinha
marcado.

A daisy chain linha da Revista Real Ale, seu levou a uma chamada

Hundereds no país sozinho, todos são chamados, mas poucos, resposta

Mas quando eles responder você sabe sobre ele. os verdadeiros homens havia
chorado como pouco

Meninos como seus wifes tinha dito sim, mas com a habitual strings attached,

Um enorme grunhido subiram mais de Black Country como as tarefas foram
esquecidos

Feito; estes homens não estavam amargo, sobre as tarefas que estavam em seu
caminho para a



O céu, um céu Real Ale, e uma casa de crianças se beneficiariam.

Tudo parecia estar indo bem, as pessoas tinham se afastado em e

Uma multidão de dois cem ou assim estavam lá. Em seguida, Patrick começou a
galope

Cluck e sobre como uma galinha, ele percebeu que não tinha P.A.

"O que foi, você olha como se você tinha descoberto que estava grávida, perguntou
"

Um ansioso de Junho.

"Temos no P.A. que é o que está acima, eu quero dizer que precisamos para
anúncios

E as coisas, " respondeu um afobado Patrick.

"Estamos fazendo ok, até agora, por que se preocupar? " perguntou um prático de
Junho.

"Precisamos apenas que isso é tudo, " respondeu Patrick, o endurecimento da pele

Sobre seu rosto quando ele balançou a cabeça para ela.

Naquele momento, um amigo de Georgio Franks chegou, ele foi

Dirigir uma van de sorvete e dois de seus dez filhos eram dois condução

Mais vans. Frank tinha esquecido de dizer que Patrick Georgio seria

Chegando, as pessoas sempre como sorvete em festas, assim Georgio estaria lá



Para fazer o seu bit, lucros para o dia indo para a casa da criança.

"Venha me comprar um sorvete, vai acalmar-me para baixo, " disse: junho tendo

Patrick pela mão e levando-o até a primeira van de sorvete.

99 Patrick comprou um para si e um triplo para 99 de Junho. a senhora deputada
Georgio

Sorriu, ela parecia uma deusa, tendo dez crianças tinham nenhum efeito

Sobre a sua figura.

"Quando é o bebê? " Perguntou a senhora deputada Georgio.

"Como você sabe? " perguntou junho como ela devorou seu sorvete.

"Como é que eu sei e eu uma mãe de dez, em seus olhos, em seu

Seios, que é como eu sei. Além disso eu costumava comer quarto 99s quando eu
era

Muito grávida! " riu Deputada Georgio.

"Cinco é um bom número, mas dez é ainda melhor, " explodiu Georgio, como ele

Arregaçou as mangas, revelando a sua forte como o aço.

Junho arqueou as sobrancelhas e olhou para Patrick, ele corou, ele foi

Começo a odiar esta penitência, todo mundo parecia estar fazendo



Sugestões. Patrick olhou para o céu e suspirou, foi então que ele

Notou os altifalantes no sorvete vans. Ele beijou Junho porque ele

Estava tão feliz, só de Junho ainda tinha o sorvete para seu rosto, a par de

Eles pareciam mucky crianças.

Patrick fugiu para encontrar Winston e Curly, Junho teve outro

Quarto 99, elas foram muito boa. Se ela sabia que Georgio's 99s tinha um

Efeito afrodisíaco que ela não teria, que é como a senhora deputada Georgio foi
uma mãe

Dos dez após todos! Patrick voltou e apontou para o loudspeakersa em

Topo da ice cream van.

"Eu suponho que poderíamos rig, algo da minha van para estes, não seria

Ser muito bom. E você tem espaço para o sorvete, mas suas vans

Possível, " disse Wiston como ele a tocava com a sua Babilônia badged.

De modo que foi estabelecido um sistema de P.A., foi concebida a partir de três
carrinhas de sorvete

E Winston's van. Curly correu para frente e para trás tudo, a fiação

Alto-falantes estéreo de Winston's van foram retirados e colocados em cima do

Van, eles eram tão grandes como malas. Winston gostava de sua música alto, com

Um capital L. com um pouco mais de jiggery pokery no final de quarenta e cinco

Minutos um sistema de P.A. foi criado. a senhora deputada Georgio Junho deu um
terceiro quarto

99, ela também ponderou em Junho a si mesma.



"Quantos irmãos e irmãs você e seu homem? " Perguntou a senhora

Georgio, em pé, com as mãos nos quadris.

"Nós dois somos apenas crianças, " slurped de Junho.

"Em seguida tendo olhou para seus seios acho que cinco crianças será bom para

Você, " disse solenemente.

"Não seis é um número melhor ", observou o senhor georgio.

A senhora deputada Georgio se inclinou para fora da van de sorvete e sumo de
Junho deixou

Mama, tinha que ser a da esquerda, pelo coração.

"Sim, você tem razão, seis crianças será apenas para a direita para você, " a Senhora
Deputada

Georgio assentiu, a sentença tinha sido feito.

O sistema de P.A. estava pronto, Winston veio acima com o microfone em sua

Mão. Patrick não sabia o que dizer, Junho resolvido o seu problema.

"A senhora deputada Georgio examinou meus seios e ela diz seis crianças seriam

Bom para eles, ou melhor, para nós, por isso vai ter que ser seis, uma vez que esta

Primeiro, o que você acha que Patrick? " Junho ecoou a voz de todos os

Sobre o children's home playing field.



"Er, er, er, " foi Patrick's eco assustou a resposta.

A multidão todos os olhou em sua direção, um sorriso hugh em todos

Face.

"Bem, isso é um sim? " perguntou junho sua voz ecoando por toda parte.

"Er, er, sim? " disse um confuso Patrick.

Um ânimo subiu, Winston alimentado uma fita através do sistema por acidente,

"Não foi possível obter o suficiente de seu amor ". risos choveu sobre eles, Patrick

A terra se queria engoli-lo.

"Vamos lá, anime-se, você não me ama, por que não ter vergonha? " Junho

Patrick olhou nos olhos.

"Eu não estou envergonhado, seu justo que eu nunca parecem começar qualquer
política de privacidade que é

Todos, " Patrick olhou para o chão, porque nunca houve qualquer normalidade

Para ele, tudo parecia ser anunciado, ele só queria ficar sozinho

Com o mês de Junho.

"Vamos, então, dar-nos um beijo, " brincou de Junho.



Então eles se beijaram, não se importava que Patrick Junho tinha gosto de sorvete
e

Chocolate Cadbury flake, na verdade, tornou-se deputada Georgio e melhor!

O marido olhou, ele lembrou-lhes de si, sua primeira tinha

Foi concebido em uma van de sorvete.

"Eu acho que com um pouco de esforço que poderia ter dez, observado " Deputada

Georgio.

Seu marido a beijou, talvez se tornaria onze para si.

A senhora deputada Murphy estava fazendo seu caminho através da multidão
quando ouviu

O A.a. anúncio, que fizera seu coração saltar de alegria que o italiano.

A mulher certamente sabia o que ela estava falando, e não seria

O Sr. e a Sra. grande Kemp também tinha ouvido o anúncio, eles estavam fazendo

Seu caminho através da multidão de outro sentido. Ambos chegaram pelo

Ice cream van para ver junho e Patrick beijar, Georgio e sua esposa foram

Fazer o mesmo. a senhora deputada Murphy brilhou, este era grande, ela queria
mais de

Este. A senhora deputada Kemp estava enojado ela precisava de uma bebida, então
deputado Kemp foi com ela

A barraca de bebidas.

A barraca de bebidas estava sendo realizado por Wayne e família. Sua meninas

Tinha vestido para a parte, como Saint Trinians school girls, com curto



Saias e estocar e suspensórios. fornecidas a leering olha

Si, Wayne tinha tentado persuadi-los para não se vestir como que mas

As meninas serão as meninas, e os gêmeos foram certamente os gêmeos Wayne.

Fez o que qualquer pai faria, ele colocou um grande cartaz , leia "Sim, eles

São minhas filhas, e sim eu tenho uma espingarda atrás do bar ", na verdade

Ele tinha uma buzina com gás comprimido pode anexado a ele. Qualquer absurdo
e

Ele assovio, e então ele iria bater o living daylights fora deles!

Multidões haviam construído no fete e no bar, e por quê?

Fr.Shaw tinha falado com o inspetor T. Howard. Ele se lembrava quando ele

Era pouco Tommy Howard, e como ele havia roubado um bycycle do sacerdote,

Fr.Shaw's bycycle, agora ele não era para contar histórias, um sacerdote ouve

Confissão e não derramar o feijão. Ainda assim, ele poderia ser tentado, como

O inspector não era um católico e um crime é um crime, e

Não há nenhum estatuto de limitações na Inglaterra depois de tudo. Então, com
um pouco de

Torção do braço o inspector tinha decidido a ajudar.

Agora um policial deve sempre fazer o seu dever e não mostrar nenhum
favor, assim

Tommy Howard fez isso. E como? Bem, existem planos de emergência e civil

Os planos de defesa que obtenha espanei fora, ocasionalmente, um pouco como o
velho

Godesses verde. Assim que o sábado passou a ser escolhido como dia dos
funcionários



Prática de defesa, o que significa obter o tráfego de todas as principais estradas e
desviar

-As pequenas estradas. Agora o orfanato estava fora de uma pequena estrada, assim

Se as pessoas que foram desviados aconteceu para passá-lo, uma vez que ou duas
vezes ou até mesmo

Três vezes, graças ao cuidadoso planejamento da defesa civil e, em seguida, era seu

Vontade de ir para o childrens' casa e desfrutar de um dia de diversão.

Seria melhor do que dirigir para trás e para a frente para uma hora ou assim,

A polícia tem que fazer o seu dever, depois de tudo, para o bem de todos nós .

Se um benefício home childrens' então que não era culpa da polícia foi

? Pode ser o problema de um inspetor de polícia, mas o problema do

Polícia, nada a ver com eles, nada. Pouco Tommy Howard

Não era um inspector para nada era ele?

Foi assim que Pe.Shaw foi no bar Wayne dizendo tudo isso,

Sgt. Mulholland estava ao seu lado com uma boa chávena de café, ele

Não poderia beber em serviço poderia ele. o fato de que ele foi 50% prova de café

Agora que foi um desastre natural, uma pena de arruinar a boa Nescafé, mas
quando um

Policial é convidado para tomar um café é seu dever cívico para aceitar

E deve girar para fora para ser 50% prova, então ele só tem que sofrer, porque

A causa das boas relações com a comunidade. Como Bet.Mulholland foi muito
bom

Polícia comunitária sofreu de seu dever, três ou quatro vezes ele

Sofreu, mas ele não reclamar, porque esse é o tipo de cobre ele



Foi perfeito. O policial rindo, quando ele tinha ouvido sobre sua

Inspector.

Wayne waddled a partir atrás do bar quando viu a Senhora Deputada Murphy

Entrar na tenda, correndo em sua direção ele apertou a mão dela, depois de tudo
em um

O modo de falar não para as crianças da casa foi Patrick's e de Junho.

Festa de noivado. Chegou em seu bolso e tirou uma garrafa de

Guinness, ele entregou a ela e começou a procurar por um copo.

"Oh sua tudo bem, não precisa de um vidro, " a Senhora Deputada Murphy coloque
o frasco para ela

Lábios e bebeu.

A senhora deputada Kemp olhou em volta para ver a senhora deputada
Murphy, ela nunca iria beber de um

Garrafa, ela tinha se esquecido de como ela tinha o outro dia, quando ouviu que ela
estava

Para ser um grannie.

"Em cada garrafa de Guinness nasce um bebê, não há dúvida de que o seu filho

Tirou proveito de nossa filha, " ela disse olhando para baixo de seu nariz.

"Este é suposto para ser uma festa para as crianças da casa, não um

Vendetta, " disse o senhor deputado Kemp.



"Vendetta soa como uma boa palavra, às vezes, " disse a senhora deputada Kemp
olhando

Suas unhas, como se preparando-os para coçar os olhos de alguém.

"Venha, vamos pegar uma bebida ", insistiu o senhor deputado Kemp como ele fez
o seu caminho através de

A multidão no bar.

Betty subiu em cima de uma mesa para que ela pudesse gritar.

"Podemos ter aqueles óculos óculos por favor, não significa nenhuma bebida! "

"Sim sem óculos não significa nenhuma bebida! " ecoaram Annie que tinha
Mathew para levantar

Ela acima da multidão.

Um grito subiu, uma lenta procissão de homens em duffle coats realizavam

Oito barris de cerveja para a tenda, tudo o que faltou foi um trompete

Soprando herald. Annie e Betty correu para cumprimentá-los.

"Tios, tias, tios, " Sim, era os homens do Tio bem, o

Duffle coats deu-lhes de distância, foi a cerveja real dos homens.

Don o tio entregou um punhado de etiquetas para os gêmeos, as meninas



Riu, ele não tinha esquecido. Assim, as meninas corriam rapidamente sobre a
amarração

Etiquetas para os homens. Havia 150 homens Real Ale de ser rotulados, Todos

Vestindo seus casacos duffle em honra de Wayne's meninas, demorou bastante

Enquanto para todos de ser rotulado, mas eles tinham de ser rotulados de outros.

Multidão começou a rir com a visão, mas a cerveja real homens pegaram essas
coisas

Sério, afinal tradição tradição foi com toda a cerimônia.

Seu dom foi trazida para o bar, Wayne sorriu e limpou seus agradecimentos

Distância uma lágrima. seu um telefonema tinha trazido esta, tudo por causa de

As crianças.

"Bem, quisemos ajudar, então temos alguns dos fabricantes de cerveja em outras
áreas

Para ajudar também, " Don acenou sua mão sobre os dois" quatro packs" eram

O transporte.

"Eu acho que pode funcionar fora de óculos ", disse Wayne sugando seu fundo

Lábio.

"Nenhum problema ", afirmou Don como ele tossiu antes de abordar a duffle
revestidos

Exército.

"Homens, apresentar armas! " Ele ordenou.



Como um gigante em um florescer cada brandido dois copos de plástico.

Bolsos do casaco casacos duffle têm seus usos após uma rodada de todos.

Aplausos recebidos à vista de seus óculos, Betty e Annie fez

Cartwheels, mostrando suas calcinhas azul marinho. Isto trouxe outra rodada

De aplausos, Maureen sua mãe desmaiou e Wayne soprou o Seu chifre e

Disse a suas filhas para parar de piscar suas calcinhas. As meninas então tinha um

Idéia, como eles odiavam lavar copos, por que não fazer as pessoas pagam para
fazê-lo,

Mais algumas libras para a casa seria levantado muito. Ambos tinham lido

Tom Sawyer e Huckleberry Finn como crianças, bem como de Paddington Bear.

Logo a partir da reunidas fileiras dos ursos de Paddington e a uma pessoas normal

Tinha fila formada, para pagar o privilégio de lavar copos!

Paulo tinha virado para cima sorrindo também, ele queria colocar um sinal de

Dizendo "honesto sorrindo Paulo Seu Bookie", apenas bet.Mulholland tinha
avisado

Ele da Denominação de agir, então seu sinal apenas disse "Aposta aqui".

As pessoas não aposta muito, sorrindo Paulo levou apostas sobre a cor de qualquer
coisa.

A próxima pessoa a camisa da aposta, a idade da terceira pessoa para andar passado

Seu arremesso. ele até tinha aranhas em um jar, ele tinha spider corridas, ele
mesmo

Tinha um sistema de handicap para correr as aranhas. Ele handicaped-los
tomando

Uma das pernas fora, tudo feito humanamente mais com seu isqueiro,



Somente algumas vezes todo o spider incendiado e a aranha embaralhadas de
distância

Como um cometa morrer. Assim Sorrindo Paulo levou apostas sobre quanto tempo
seria uma aranha

Queimar, naturalmente com apostas como estas foi as crianças que perderam o

Mais dinheiro, mas eles amaram mais. Sorrindo Paulo mesmo tinha um palpite

O peso da sua pasta da concorrência, a resposta seria revelado na

Ao final do dia, quando o peso do dinheiro iria tomar. Acho que a

Número de bêbados de cair dentro de uma gama de quintal dez tenda era a cerveja

Um favorito, com bêbados que ainda não tinha caído sobre ele mesmo.

Tinha apostas em dizer a tempo. como este se trabalhou foi alguém iria olhar

A seu ver, logo que isso aconteceu sorrindo Paulo gostaria de pedir-lhes a

O tempo, se a pessoa não olhar para o seu relógio novamente e, em seguida, Paulo
teve de pagar

Para o homem fazer a aposta. Como as pessoas sempre olhar sua vigilância quando

Você perguntar-lhes o tempo todo, mesmo se for segundos desde a última vez que
olhou para ele

Paulo estava sorrindo. As pessoas sempre olhar para o seu relógio, então Paulo
ganhou todos os

O tempo em que um privado de Walker de Dad's Army teria ficado orgulhoso de

Ele.

O Pentecostal Coro estavam começando a bandeira, as últimas notas de

Quando os santos vão marchando em caiu sobre o campo, só que não

Desaparecer para que o ajuste foi tomado por uma banda. Fraco em primeira, mas
crescente

Em força e poder, o som era inconfundível. cresceu, e cresceu até



Ele foi ousado e brassy, tornou-se uma qualidade de som sleeze. E quem foi

Fazendo este som diabólico, ninguém menos do que Jimmy's Jazz Band, um judeu

Coleção de 25 dos melhores homens do Jazz Midlands. Cada Um usava um

T-shirt com Jimmy's Jazz Band Judaica, Jonathon, filho de um

Deles estava no negócio de impressão de tela, assim ele tinha feito o t

Shirts. O Jazz homens glided através da multidão, músicos de Jazz nunca

Pressa eles apenas Exsudado, eles jogam tão facilmente como eles respiração. Isto é
como

A banda fez seu caminho para a sede, Jazz homens não são tolos, assim como eles

Jogado eles dirigido direto para a cerveja tenda. Todos, mas quatro deles que

É, quatro foram em direção ao prédio principal, quando havia acabado a melodia

Quatro pelo edifício principal começou a tocar estranhos na margem, o velho

Acker Bilk hit soou grande como o eco das paredes dos childrens'

Casa. Como eles jogaram os outros 21 tinham uma bebida ou dois ou três, em
seguida,

Aparentemente sem esforço que se juntou no Jazz, um homem poderia cair a

Escadas como o waterworks Club e ainda estar em sintonia como ele bate o

Parte inferior e, em seguida, ele teria uma bebida, dizer olá para seus amigos antes
de

Sem esforço, juntando-se em o que está jogando. Se o coro era Pentecostal

O Jesus Jukebox e, em seguida, o Jazz é a própria música do Diabo, para atingir

As peças outra música não pode chegar, o que é apropriado, como o jazz e

Beber caminham lado a lado, e porque não?



Jimmy sorriu de orelha a orelha enquanto ele viu e ouviu o som,

Seu um telefonema tinha trazido tudo isto, uma banda com 1000 anos de

Experiência no Methousella, mesmo seria impressionado. Ronnie Scott

Finalmente chegou a Midlands, ele também teria sido impressionado, só ele

Não estava lá. O Senhor Deputado Kemp, ele foi decidido no local para obter
Jimmy's Jewish

Jazz Band para jogar na próxima função de maçons.

"Abraão, Isaque, Davi, Jossua, Moisés, Zac, Saul, começou " Jimmy como

Ele foi ao redor da banda tapa nas costas, balançando a cabeça em

Espanto.

"É ok, é como você disse, os católicos são apenas judeus errado, ao lado

Sua para a causa das crianças ", afirmou com um sorriso Moshae, antes

Pausa para fazer a sua parte no próximo tune e, em seguida, quebrar novamente
para

Tome uma bebida e, em seguida, rindo.

Fr.Shaw veio e abençoou a banda, ele até tinha uma ou duas palavras

Para eles em Yiddish, ele riu a mais foi dito que os católicos eram

Apenas Judeus que tinha ido mal. das confissões ele ouviu ele sabia exatamente

Quanto Católicos errado poderia ir! Um dos muitos carros a ser mal orientado

Acidentalmente, de propósito para o childrens' home foi um Rolls Royce.

O Rolls Royce foi um homem muito importante, um homem japonês, um homem
que tinha

Foi assim antes, 16 ou mais anos antes. Por seu lado foi uma



O homem crescido gordura sobre os lucros do trabalho duro, sangrento trabalho
duro, seu nome

Foi John Allenby. Como o carro foi passado o homem japonês olhou, embora

A visão antiga ainda era bom, não era que Wayne, o publicano João.

Allenby e o homem japonês veio para dizer olá.

O velho homem japonês Wayne olhou, ele viu duas meninas vestidos

Mais estranhamente, ele notou um weeping willow de uma mulher. Ele lambeu
seu

Lábios, ele se lembrou da Reserva Especial, embora ele tivesse terminado a sua

Garrafa de anos atrás, ele ainda tinha a garrafa vazia. Os homens Na duffle

Casacos com etiquetas em parecer o mais estranho, seu Inglês tinha
melhorado, mas

Os direitos do inglês sempre parecia fox ele. Enquanto o velho

Homem japonês foi pensar o passado, o presente tocou seu braço.

Foi o Pe. Shaw, em perfeito Japonês foi acolhido, o mistério dos homens

Em duffle coats foi explicada. falaram em japonês.

"Mas como você sabe um sacerdote japonês? " ele perguntou.

"Eu era um missionário em África durante anos, a única empresa que eu tinha era
o

Rádio. Assim que eu comecei a ouvir o rádio de ondas curtas, eu encontrei o Japão
e

Aprendeu a língua. Eu mesmo escrevi dizendo que era uma pena eu não

Não ter um cassete thingy caso contrário eu poderia gravar as aulas de línguas.



Então eles me enviou uma fantasia thingy cassete rádio célula solar mais algumas
coisas,

Foi muito simpático da parte deles ", explicou o Pe. Shaw.

"Mas o japonês é uma língua muito difícil para o inglês para aprender ".

"Para o Inglês talvez, mas eu sou irlandês, Kerry irlandês, de castleisland.

Além disso sou um jesuíta, o Samuri da Igreja ", afirmou o Pe. Shaw a partir

Sob as sobrancelhas.

João Allenby voltou do bar com uma garrafa de reserva especial,Wayne

Sempre tinha alguns prontos para amigos especiais. o rosto do homem japonês
antigo

Iluminado como uma árvore de Natal, ele tinha uma lágrima em seu olho, houve
magia

No ar naquele dia ele sabia. Fr.Shaw sabia disso, talvez ele pudesse

Persuadir o homem japonês de investir no futuro, com as crianças.

Fr.Shaw olhou ao redor, seu olhar caiu sobre a Senhora Deputada Murphy, sua
mão imediatamente

Entrou em seu bolso. Ela não iria ajudá-lo, ela não tinha uma arma em

Seu bolso, mas ele estava feliz de vê-la fazer isso. Bolso respirou,

Saltou, era como se houvesse um sapo dentro dela. a única anfíbio dentro,

Foi um par um sapo rosário, um amigo tinha trazido de volta de

A Senhora Lourdes Murphy. Com uma mão em seu bolso Senhora Murphy tinha
começado



A orar, a outra mão realizou uma Guinness, mas o dela, ela orou

Em qualquer lugar. o olhar no rosto do Pe.Shaw disse-lhe para rezar, orar assim ela
o fez,

Mesmo se ele não olha como se ela tivesse um sapo em seu bolso.

A Jazz Band jogado em um canto do jardim, uma atualizada

Pentecostais coro cantou em outro, pessoas aposta e bebeu. Ken o carteiro

Pat chegou e os miúdos começ sobre seus nervos. Enquanto tudo isso passou

Childrens' em torno da casa, no olho da tempestade foram Sra Murphy, e

Fr.Shaw wrestling em japonês.

Após o sétimo tempo hundreth sendo chamado Postman Pat, Ken

Tinha desenvolvido um espasmo de novo, então ele decidiu se esconder no meio da
multidão.

Crianças pensei que era apenas um jogo grande, assim que o seguiram, mas Ken

Era muito leve desfasados. Primeiro ele esconder na barraca de cerveja, ele
derrubaram duas

Pint de Guinness e um de amargo, então ele pediu emprestado um do Real Ale

Men's duffle coat. Então ele era indetectável, ou assim pensou, Mathew

Trouxe um enorme sanduíche com elogios de Big Sid.

"É divertido estar Postman Pat, eu desejo que eu poderia fazer isso. ", disse
Mathew.

"Nem tudo o que reluz é ouro, " foi Ken's sage a resposta.



"Sim, você tem razão, às vezes seu chocolate Cadbury's, " observado Mathew

Como ele foi embora.

Ken coçou a cabeça e perguntou o que significava que, às vezes, ele pensou

Mateus não era simples, apenas muito profunda para a compreensão, Ken tinha

Agora tinha seu quarto copo. Ela belched, a arrotar contente de um homem feliz.

Uma criança se empreendedor na porta ou tampa em vez de

A barraca de cerveja, ela bateu o pé e cruzou os braços em desgosto, fantasia

Postman Pat beber, mesmo se ele não era o verdadeiro Postman Pat. Ela bateu

Seu pé novamente, como ela bateu mais e mais crianças, eles foram reunidos

Como índios peles-vermelhas que rodeiam a colonos. seu pé tocar era como o

Tambores batendo, por trás de seus grandes e Sid Marcos assado de porco desde o
fumo

Os sinais. Um por um os duffle exército revestido se virou para ver porque houve
um

Multidão de crianças na entrada.

"Vou contar até dez, então nós estamos vindo para você, " gritou o Little Miss

Ken olhou em volta do relógio, ele fixa como um cervo assustado, quebrando

De sua camuflagem de um duffle coat. Ele tinha forgotton para tirar o chapéu

E o saco, por isso não foi muito bom, em primeiro lugar. Como Ken correu para
fora

A entrada a crianças irromperam através da tenda em hot pursuit,



Eles acariciou sua boca fazendo o melhor indiano vermelho ruídos que poderiam.

A partir de sua posição bancada pelo food Big Sid's peito inchou

Com orgulho, como agradável Ken estava sendo apenas para a causa das crianças.

"Ele é um bom onu é nosso ", afirmou Ken Sid.

"Ele é um bom companheiro que, " acrescentou.

Um anel anel de rosas um bolso cheio de posees, cinzas na água cinza em

O mar, e todos nós caiu. Primeiro Ken correu uma maneira em torno da multidão,

E, em seguida, girar nos calcanhares como fez quando viu cães em sua volta, ele
correu

A outra maneira. redondo e redondo o jardim como um urso, um passo

Dois passos, Ken correu como o urso fugindo de Teddy Roosevelt.

Goosey goosey gander onde posso passear, unstairs e escadas e em

My lady's chamber. Era como se todas as piores partes da creche, Rhymnes

Estavam vindo para passar, e Ken foi vítima. Vá para o sótão, vá

Para baixo na adega, você pode fazê-los juntos quando Cinderella.

Mais de cento e cinqüenta crianças estão perseguindo você, você tende a imaginar

Todos os tipos de coisas. Ken sacudiu-los fora por mergulhar no senhoras loo.

De que maneira ele ir, o que ver uma princesa eu não vi nenhuma?

A princesa apenas um servo, ela estava vestida em trapos, ela não olhar como



Uma princesa, responderam os guardas em seus chapéus e meias azuis.

Um grito subiu, um Ken maltratadas emergiu das senhoras loo, Senhora Kemp

Estava conduzindo o espancamento, ela tinha um bom gancho de esquerda sobre
ela, Henry Cooper

Teria ficou sem chance. "Deixe ele em paz " gritou a crianças, para

Um minuto se sentiu triste por ele, eles fecharam os olhos e contados e

Gritou para dez, então eles seriam depois dele. Com medo em seus olhos Ken

Voou, direto para os braços de wiston.

"Ajudar a esconder-me rápido, " Ken implorou, os olhos gone wild como bolas em
uma

Pino bola, só ele estava perdendo pontos não ganhar deles.

Winston empurrou-o em sua van e o cobriu com uma camada, Ken foi

Deafened como a van foi a fonte do P.a. e música. Ele sentiu-se como

O Corcunda de Notre Dame, apenas ele foi o postie escondendo da droga

Crianças, o P.A., a P.A..

Mathew veio com comida e bebida de Big Sid de Wayne, eles

Tanto Ken sabia onde era, na verdade todos os adultos sabiam, mas felizmente
para

Ken as crianças não. O golfo entre adultos e crianças foi

Provando ser um saver lfe naquele dia. Amjit peludo mesmo veio para dizer olá,

Ken subornado ele com um pedaço de carne. Uma vez que a carne foi comido
peludos Amjit



Soltou um grito e correu para longe da van como se ele estava seguindo este ken.

Ken deu uma chance de escapar do som da música, não havia hills

Apenas o som da música.

Assim, enquanto as crianças corriam após uma maneira Amjit peludo, Ken correu

Os outros, ele foi para fora no aberto ele tinha que encontrar a tampa. Então ele foi
e

Escondidos entre o Jesus Jukebox. Entretanto Sorrindo Paulo tinha aproveitado

Desta raça lebre aleatórias, ele foi aceitando apostas para onde Ken seria

Encontrado ao lado e o tempo que levaria as crianças. Se houve 6 d.

A ser feita, então, sorrindo, Paulo faria e transformá-lo em um sh.

Paulo estava sorrindo animado, uma vez que ele tinha feito um pouco de apostas
em curso,

Que tinha sido uma emoção, mas aqui entre as multidões que era open season.

Ele até tinha apostas sobre como muitas pessoas gostariam de amarrar os atacadores
em um

Dado cinco minutos, naturalmente, a todos os Chineses no meio da multidão tinha

Tivessem ido para ele. Não foi brincando, sorrindo Paulo pode olhar

Como um pálido Asterix o Gaulês, mas eles poderiam dizer, era realmente um

Chinaman! Entre eles formaram um jogo da Nintendo, sorrindo Paulo

Disparando a bola e ele pulando fora de todos eles, seus olhos registrando

Os escores e os quase-acidentes. a apostar em Ken foi o ultimate bet,

Era quase um desporto de sangue.



Ken encontrou a sua voz entre o coro, ele começou a apreciar

Ele mesmo, ele cantou seu coração. Só tinha feito um pequeno erro, ele

Era o único homem branco, na West Indian coro, as crianças às vezes

Não veja a floresta para as árvores mas ele ws empurrando sua sorte um pouco.

A little Miss veio e ficou na frente do coro, ela coçou seu

Cabeça, como o resto deles correu de uma maneira e, em seguida, outro depois de
Amjit peludo.

É incrível o que um cão vai fazer por um suborno, além do Amjit gostava de ficar

Perseguido. a little Miss olhou tudo sobre e, em seguida, ela coçou a cabeça

Novamente, até que ela se virou lentamente, ela tinha-o em seus pontos turísticos.

Cruzou os braços e balançou a cabeça, ele tinha sido pego traindo novamente,

Ela lhe deu seu melhor olhar da mulher polícia como W.P.C. Martella fora do

Bill. Ken engoliu em seco, ele sabia que o jogo era, embora ele fez tremer no

Linha, ele mudou sua posição no coro. a little Miss balançou a

Cabeça, as outras crianças correram ainda por, um ou dois parado. Ken

Mudou sua posição no coro, mais um ou dois filhos parado por

O coro, o Little Miss balançou a cabeça novamente. Amjit peludo, ele uivou

Estava tentando distrair as crianças novamente, mas não adiantava, pouco a

Pouco todos eles pararam ao lado do Little Miss.

Sorrindo Paulo mudou a aposta com o chinês, ele tinha um truque

Na cauda mesmo se Ken não hadd. os chineses tomaram a nova aposta, como um

Eles gritou encorajamento como apenas o chinês pode. Ken mudou seu

Posição no coro várias vezes mais, ele estava tentando se esconder em



Alguém aura. a little Miss balançou a cabeça de novo e de novo e

Novamente. O Jesus Jukebox cantou Amazing Grace, e o Little Miss que

Gostaria de um dia ser um inspetor de polícia sorriu e até mesmo riu, Graça foi

O nome dela depois de tudo, a menina laughted para ver como diversão e o prato

Fugiu com a colher, ou melhor, Ken segurando sua bolsa aparafusadas.

Enquanto tudo isto entrou no Fr.Shaw e o homem japonês lutou,

Seu anel foi deputada cordões de Murphy, um acordo foi para ser tido, apenas um
pouco de

A persuasão era necessário. Balbinder, Amjit, a esposa estava segurando um Sari

A concorrência de vestir, Ken veio correndo em sua direção. tão rápido como um
flash

Ken foi envolvido em um sari de açafrão, embora ele não olhar mais como uma
mamãe

Do que um indiano senhora. As crianças frustradas de volta e para a
frente, tinham

O perdi. Ken respirou facilmente para um enquanto, Mathew veio com uma
caneca e um

A palha para ele, enquanto Mathew realizada a bebida degustada. Ken Ken foi
muito

Sede o que com toda a trabalhar sobre, então Mathew trouxe outra pint

E uma palha, quando você bebe através de uma palha você ficar bêbado
rápido, como não

O ar é a mistura com a bebida. Talvez a mesma coisa acontece com bebês

E o leite das mães, e não apenas leite puro, assim como bebês bêbados têm que

Wide eyed feliz expressão. Qualquer que seja a verdade de que Ken estava agora

Drible como um bebê.



Little Miss Graça parou e deixou seus olhos fazer o andar,

Talvez ela vender Páginas Amarelas no futuro, se ela não era um policial

Inspector, quem sabe? , ele logo viu seu chapéu e foram saco

Envolvido em saffron mas o carteiro Pat olhar não podia ser escondido, ele

Parecia que ele estava coberto de açafrão filme para mantê-lo fresco.

Balbinder viu little miss Graça, ela sussurrou no ouvido do Ken, sobre a

Contagem de três. Com uma oferta alçada poderoso, como uma rachadura de um
chicote, Ken

Onduladas para fora de sua cobertura e girou como um top, ele glided como um

Birmingham Royal Ballet dancer, diretamente através de uma lacuna na reunidas

Fileiras dos bebedores de cerveja real revestido duffle. Foi só uma pequena folga

Mas Ken fiado, Balbinder tinha colocado um monte de spin em seu puxar,

Ela tinha sido recentemente bowling em Stirchley, agora a técnica tinha sido

Posto ao uso bom. Ken estava segura.

"Depois ele! " gritou a graça como a Bruxa Má do Oeste.

As hordas de crianças irromperam através do espaço, Ken estava em sua própria
vida

Jogo agora, Balbinder cruzou os dedos para ele. Vá Ken, vá.

Chinês gritou muito, eles tinham acabado de perder uma aposta de Paulo, sorrindo

Mas a emoção de tudo isso, era demais. Ken tinha mais vidas do que um

Gato, o lucky dog. Frank foi exibindo um tapete assim como Ken veio

Percorrer os casacos duffle, Ken caiu, as crianças se rasgar-lhe



Membro da linb. Oh não, eles não iriam, oh sim, você quer apostar,

Mostre-me seu dinheiro, sorrindo Paulo levou mais cem rapidamente Frank.

Ken enrolada no tapete, assim como doces costumavam ser envolto em um

O cone de papel, agora era um tapete de Ken. então com uma oferta alçada Ken foi
jogado

Na parte de trás do mobiliário Franks van.

Ken tinha desaparecido da face da terra, alliens deve

Tomaram-lo, para que os miúdos. naquele momento, um Rolls Royce

Apareceu, Andy estava dirigindo, Ele estacionou ao lado do homem japonês de
rolos.

Havia recém-casados no interior, a noiva tinha sido educado em casa,

Então ela insistiu em voltar para dizer olá. Junho de deixar ir de Patrick,

Foi sorte para pegar o buquê, ela estava indo para pegá-lo, pelo gancho ou

Por mal que o buquê era dela. Sorrindo Paulo viu o olhar no olho, Junho.

Ela parecia exatamente como a sua mãe por um segundo.

Sorrindo Paulo levou as apostas sobre quem iria pegar o buquê, a

Chinês quase molhado se com emoção, ele realmente deve ser chinês

Eles tinham certeza! Junho sussurrou algo no ouvido do Amjit peludo, ela

Tinha prometido a ele um tubo inteiro Amjit de rolo, foi a alma dela.

Behowled wolf a lua e o mar de pessoas abriram, o buquê foi

Junho lançado e pego ela, ela tinha o prêmio, e o cão peludo riu



Para ver tal divertimento, e fugiu com um tubo de rolo.

Todo mundo estava tendo um dia de diversão, todo mundo que é, exceto para

Martin, ele tinha sido desviado para a feira também. Ele tinha visto toda a
diversão, ele

Visto Jimmy e o Jazz band também foi culpa do filho do Jimmy que estava

Falta de dinheiro. Então alguns poxy childrens' home estava fazendo toda essa
massa,

Enquanto ele mal tinha o suficiente para seu habbit. Martin notou Paulo sorrindo

Abaulamento pasta, deve haver alguns milhares. Martin olhou todos

As pessoas estavam em torno de Aglomerar os rolos com a noiva e o noivo.

Martin teve uma idéia, seu duffle coat foi um grande disfarce, tudo o que ele tinha
a

Fazer era pegar o dinheiro, ele poderia ocultar reunidas entre as fileiras do Real

Ale os homens.

Foi assim que Martin venceu contra todas as probabilidades.

Jaswinder tinha visto, ela ovos mexidos depois dele. Ele viu ela e desligou

Sobre o seu cadarço sapato, o sapato saiu sorrindo. Paulo enxugou seu rosto com

Um lenço, tinha sido um grande dia, o melhor dia da sua vida.

Pode também começar a contar seu dinheiro. Martin já estava contando seu

Galinhas antes que eles tivessem eclodido, ele havia perdido um sapato, mas
ganhou milhares.

"Onde está a mala sumiu! " pediu um pânico atingidas Paulo sorrindo.

"Que o homem tomou-a, " disse Jaswinder.



"Que um amor ", Pediu Paulo urgentemente.

"A duffle coat, " disse Jaswinder.

"Há um monte de casacos duffle Jaswinder, " disse Paul tentando ficar

Calma.

"Ele me chamou de Wog quando eu vi ele, " Jawinder disse começando a chorar.

"Não chore, Jaswinder " suspirou Paul.

Os Chineses parecia triste, eles tiveram tanta diversão e isso deve acontecer,

Não era justo. Um deles notou o sapato no seus próprios.

"Quem é este, " perguntou um confuso Chinaman.

"O homem no duffle coat perdido, ele jurou a mim também, " explicou

Jaswinder começando a chorar novamente.

"Temos a chance de recuperar ele agora, não em toda a multidão, " disse um triste

Paulo sorrindo.

As fileiras de reunidas as crianças correram por ainda buscando Ken, Fr.Shaw



E o homem japonês ainda falou em japonês, em um campo de Black Country.

De junho e Patrick estavam se beijando novamente, Big Sid foi alimentando os
cinco

Mil, embora não com cinco pães e dois peixes. Todos

Martin estava feliz, muito feliz, mas em um canto bastante havia uma triste

Bookie, ele teve o dia mais feliz da sua vida agora era estragado.

Amjit peludo que ele havia vendido sua alma por um tubo de rolo, mas se o
pecador

Arrepender-se verdadeiramente há sempre esperança, esperança além da razão,
a esperança além da esperança.

Amjit peludos Jaswinders veio para lamber lágrimas, apenas que tinha

Ferir sua little Indian Princess, chateado e você chateado ele sentou-se.

Frente a ela, seus ouvidos para baixo. Um dos chinês sugeriu meio coração

Que talvez o animal poderia encontrar o homem, eles tinham o sapato que ele

Não era Cinderela, ele era um ladrão, o pior tipo de ladrão, que tinha

Roubadas de crianças, e um bookie.

Jaswinder peludos Amjit entregou o sapato para cheirar, então ela disse que o

Uma palavra que todos os cães de todo o mundo gostam de ouvir.

"Amjit Buscar, buscar, " disse Jaswinder enxugando uma lágrima de distância.

Amjit olhou para ela, ele lambeu a lágrima de distância e, em seguida, suas orelhas
pricked acima.



A lebre pode ter uma cabeça começar a colocar este cão estava na trilha.

Um dos Chineses pulou de alegria, havia outra aposta para ser feita, como

Muitos segundos antes que o ladrão foi pego dinheiro no encosto. sorrindo

As mãos de Paulo, ele não entendeu, eles estavam gritando e gritando

Em chinês, era como segunda-feira Negra na bolsa de Hong Kong.

Amjit soltou um uivo a coagulação do sangue, pássaros das árvores dispersas

E os bebês começaram a chorar, as pessoas virou, Martin começou a suar.

Wolf foi depois de Little Red Riding Hood, vinde a mim minha preciosa preciosa,

Amjit lambeu os lábios, ele parou para cheirar o ar. Uivo, uivo, uivo

Ele entrou, foi o sabor no ar, havia alegria, havia beijos

De amor e risadas. Não havia esperança e havia medo, Amjit poderia

Sentir o cheiro do medo, que era o perfume que ele foi depois. Os Chineses saltou a
cada

Tempo Amjit uivavam, eram o seu eco, eles eram seus líderes de ânimo

Atrás, eles foram o pacote enquanto ele era o cão. Cada cão tem seu dia

E hoje foi Amjit, uivo, uivo, uivo que ia.

O mar de duffle coats parted, o coro cantou Pentecostal

Senhor da dança. As palavras ressoaram, seu disco para dançar com o diabo

Em sua parte traseira, Martin sabia o que aquilo significava, ele realmente
sabia, ele estava

Baldes de suor agora. Amjit duffle fungou vários dos homens, não revestidos

As duffle coat não era a principal perfume,foi a da Cinderela ladra



Ele era sapata depois. Ba ba ovelha negra tem alguma lã, sim senhor, sim.

Sir três sacos cheios, ecoaram sobre o campo. O Jazz homens jogou o

O diabo tem a minha alma, Amjit tinha vendido sua alma por um tubo de rolo, mas
agora

Ele queria-o de volta, e o dinheiro para o childrens' home Gemei, demasiado.

Howl howl partiu. Martin começou a funcionar, seu coração começou a bater,
o medo

Foi sobre ele. Ele tinha lhe dado o auto de distância, Amjit uivou de alegria, no

Distância outros cães ecoou seu uivar, havia o medo no ar, e

Amjit estava prestes a comer. Amjit saltou, Martin virou, Amjit tinha

Mordido De um pedaço de seu duffle coat. A próxima mordida seria ele, então

Martin empurrou a pasta para baixo a garganta de Amjit.

"Calcanhar, Amjit, calcanhar, sente-se! " gritou Patrick, que achava que sua

Tinha ido de cães selvagens.

Martin escapou, Amjit sentou com o dinheiro entre suas patas. Patrick veio

Correndo para cima, sorrindo, Paulo e o animado chinês veio correndo para cima.

O cronômetro mostrou o vencedor do Ultimate Bet.

"Bom garoto, bom garoto, " gritou sorrindo Paulo abraçando todo o seu chinês

Os amigos.

"O que está acontecendo? " perguntou Patrick.



"Amjit, salvou o dia, que o homem tinha roubado o dinheiro! " explicou

Paulo sorrindo.

"Oh, " disse Patrick seu queixo caindo.

Patrick disse: pedimos desculpa para Amjit, e chegando no bolso deu o Amjit

Seu último Rolo, Amjit tinha recuperado sua alma também.

"Obrigado por sua ajuda hoje, rapazes " Paulo disse sorrindo.

"Temos grande dia, você vem com a gente para restaurante e cassino em Hurst

Street Birmingham, gostaríamos de ser honrado, " afirmou o chinês.

"Mas por que? " perguntou um feliz e sorridente Paul.

"Nós gostamos de você, " todos disseram.

Sorrindo, Paulo começou a chorar ", ele pensou que ele tinha perdido todos os
monmey,

Incluindo o lado aposta que ele havia tomado, e agora não só se ele tem todos

Seu dinheiro de volta, ele também fez amigos. Foi demais para ele.

Mas naquela noite ele comemorar como se ele nunca tinha celebrado antes.



Pe. Shaw cuspiu em sua mão e segurou-a, o mais importante

Homem japonês o olhou por um segundo e, em seguida, ele cuspiu na mão e

Eles apertaram as mãos. Um acordo tinha sido feito exatamente como eles fazem
negócios na Feira Puck

No Fr.Shaw's beloved Kerry. a senhora deputada Murphy pulou de alegria, ela
trouxe para fora

A mão do bolso para aplaudir, ao fazer isso ela enviou seus cordões

Voar, eles desembarcaram no aperto de mão.

"Deus trabalha de forma misteriosa, " disse o Pe. Shaw.

"Eu pensei que ela tinha uma arma em seu bolso, " disse o homem japonês.

Os três riram, mas era as crianças que tiveram o último a rir

Porque o Japão foi indo para investir no children's home, com computadores

E material eléctrico. Fr.Shaw ter implorado para material de segunda mão,

Em vez disso, ele tem o melhor.

Para o childrens' home fete foi um grande sucesso, todo mundo foi

Mais do que feliz, todos exceto Martin. Como para Ken, ele saiu da clandestinidade
para

Levante um elevador página principal na parte de trás de um HEARSE, ele estava
morto de cansaço depois de tudo

O funcionando ao redor. As crianças aplaudiram e acenaram-lhe adeus, foi

A primeira vez que um hearse foi aplaudido, mas talvez nunca



Cloud tem um forro de prata.
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Capítulo Oito....eles batem a nossa rua

***********************************************

Big Sid foi muito feliz, o fete de childrens' home tinha

Foi um grande sucesso, ele ainda sentiu um brilho quente em seu coração. Assim
quando

Rod Steward's "Do You Think I'm sexy" veio no rádio fez um piso

Para mostrar a sua "meninas" em seus talhos. segurando um porco inteiro em uma
mão

Sid dançaram atrás de seu balcão, olhou fixamente em seus olhos, ele

Olhou de soslaio, o porco, quando a canção foi mais Sid arqueou as sobrancelhas e



Beijou-a em seu focinho.

"Ele sempre tem sido tão parvo? " a menina perguntou à mãe.

"Desde que eu tinha a sua idade, Maria, " respondeu a mãe sorrindo no Big Sid's

Travessuras.

Pouco decruados Maria a parede do talho do Sid olhando para ela

Foto da mãe, quando ela viu, ela sorriu. Pouco Maria Amado

Olhando para as fotos, ela gostava de corresponder as fotografias para a crescido

Outras pessoas, seu amor era snap, que era a mesma coisa, mas com

Cartões. Sid tinha acabado agora beijando o porco, ele levou seu machado,

O porco não precisa de mais nada, seus pézinhos seus poucos dias foram sobre e

Um cliente não precisa servir depois de tudo.

A porta da talhos foi arremessado aberto, George entraram todos

Huffing e soprando, foi seguida de perto pela Senhora Brown. Ela slumpted

Na cadeira no canto.

"Qual é o problema? " perguntou uma ansiosa Big Sid, deixando o porco sozinho.

"Temos algumas terríveis notícias, é muito ruim, " começou George.

"Vá em frente nos dizem que estão todos à espera, " Sid disse apontando com seu



Carne facão.

"Eu não sei se eu posso seu realmente terrível, seu apenas tão ruim ", afirmou

George olhando para os sapatos.

A senhora Brown colocou uma mão confortadora no braço de George's, as
senhoras na loja

Trocaram olhares, a senhora Brown seria casar-se com ele, que logo foi para

Determinados. a senhora Brown limpou a garganta e olhou em volta, ela sentia-se
como se

Ela estava prestes a resolver o júri.

"Bem, é melhor eu dizer-lhe, em seguida, " ela começou, "a rua está vindo para
baixo."

"Eu sei, " respondeu Big Sid sem pestanejar.

George e a Senhora Brown se entreolharam, como ele poderia saber?

"Sim, a sua queda, poderíamos fazer com um ou dois reparos. tomar as

Post Office, por exemplo, se o telhado não é fixa logo depois o próximo alto

Vento vai tê-lo desligado, " explicou Big Sid.

"Sim uma ardósia perdeu-me no outro dia, " disse o velho Lilly.

"Não, a rua está vindo para baixo ", afirmou George lentamente.

"Seu ser demolida! " Acrescentou a Senhora Brown.



"O que? " perguntou Big Sid, ele não poderia compreender o que tinha sido
dito, tinha

Ele misheard-las, ele deve ter, ele esperava que ele tinha, ele deve ter.

Um murmúrio de choque onduladas em torno da loja, poderia ser verdadeira, eles
foram

Ouvindo coisas. a senhora Brown olhou para George, ele acenou para ela, que ela
tinha

Tem que contar a triste história, era demais para George.

"Sim, toda a rua está sendo derrubado. Meu neice Jane trabalha para o

O Conselho, no departamento de planejamento, e ela viu a Senhora " planos!

Brown assentiu com conhecimento de causa.

"Mas, mas, mas eles não podem fazer que eu estive aqui há mais de 35 anos, I

Apenas significa que eles não podem fazê-lo, podem? " spluttered Big Sid, ele
usava

O olhar confuso de uma criança num mundo de adultos.

"Toda a rua está vindo para baixo para uma estrada de alívio, eu tenho os planos
em

A minha mala, meu neice fez uma fotocópia, " a Senhora Brown abriu sua mala

E revelou os planos.

Usando uma meia libra de salsichas, um pedaço de fígado e uma perna de
borrego, o



Fotocópia foi estabelecido no contador do Sid, sua carne facão pressionado o

Última curva dos planos. Eles Decruados os planos, era verdade, a

Toda a rua estava vindo para baixo. Foram três cores sobre os planos,

Vermelho, branco e azul. vermelho para um lado da rua, azul para o outro

Lado da rua e, em seguida, um branco puro como Tipex que rodeavam o vermelho

E o azul, o vermelho, branco e azul, também formam a bandeira da nação,
de modo

Como poderia a nação sob a forma de o Conselho ser tão cruel para a rua.

"O Conselho não poderia fazer acima sua mente, uma cor de um lado, o outro

Do outro lado, a cor, o branco, o lote inteiro desce, meu

Neice contou-me tudo sobre ele. Eles vão começar no final da

Wasteland onde o antigo armazém ardeu há anos, então eles são

Vindo depois o resto de nós, " entoado a Senhora Brown.

"Os bastardos, apenas deixe-os tentar e bater na minha loja e vou picar

Suas bolas fora, " gritou Sid.

Houve um silêncio mortal, um bebê em um carrinho de bebê começou a
chorar, sempre Sid

Riu, ele nunca fez.

"Desculpe senhores, seu apenas que seu um tal choque, parecia um Sid "

Andava na escola para ser caned pelo diretor.



"It's ok Sid, você está certo, eles são bastardos, " disse Lillie balançando

Seu punho, ela pode ser 79, mas ela luta para a Sid.

Sid sorriu, seus "meninas" estavam do seu lado. Eles vieram para milhas para a sua

Costeletas e salsichas, o melhor no país, se não todo o

País, eles também vieram para ver o Sid. a parede em sua talhos foi

Um álbum de fotografias, crianças de 35 anos foram em sua parede, bebês

E anos mais tarde seus bebês estavam em sua parede neste bairro.

Você teve um bebê, o bebê foi batizado e então sua foto subiu a

Parede, que era a ordem de coisas nesta parte do país, Preto

Se tivesse ido de 35 anos poderia ir sobre para sempre. sim o Conselho

Eram bastardos, e, na medida do Sid e suas "meninas" estavam em causa a

Conselho tinha uma luta em suas mãos!

"Vamos acabar com isso, " com esse Sid caminhou para fora de sua loja.

Ele andou direto para a estrada, direto para o caminho de um

Aluno condutor que apenas conseguiu parar sem bater o Sid.

Paragem de emergência é sempre complicada, principalmente quando um três de
seis pés

E dezoito carniceiro de pedra com um facão de carne sangrenta na sua mão,
caminha

Diretamente na frente de você em sua primeira lição de condução felizmente o!

Aluno parado no tempo, assim o carro não foi danificado. Como para Big Sid ele

Caminhou em Amjit, quase batendo a porta das dobradiças como ele fez isso



Tal era a sua pressa.

"Ei, qual é o problema Sid, eu não estou segurando uma Convenção Vegitarian
aqui

Você sabe, disse " Amjit.

"Desculpe, mas a sua importância, a rua está vindo para baixo, " engoliu o Sid.

"Nós sabemos, um ou dois reparos no telhado Post Office não iria mal

Para acionadores de partida, " disse Patrick, que estava de pé ao lado de Amjit.

"Já não há tempo para a sua rotina de comédia, ouvir a rua está vindo para baixo,

Nosso maravilhoso conselho está batendo-a para baixo, a senhora Brown tem uma
fotocópia de

Os planos! " Seus olhos estavam Sid abaulamento.

"Por que você não o dizer em primeiro lugar, " declarou o Amjit.

"Mas eles não podem fazer isso, " começou a Patrick.

"Olha eu tenho clientes, você é o grande organizador, então é melhor você

Organizar uma reunião para que possamos fazer algo sobre isso ", afirmou Sid
apontando

Com seu facão que era como uma extensão de seu braço.



"Sim, vamos nos encontrar em marcos, hoje à noite, em seguida, " disse
Patrick, inspiração

Vindo tão rápido como a transpiração, Sid quase teve a cabeça com que

Facão de seu.

"Isso é fixada, mas nós vamos ter uma luta em nossas mãos, você ambos

Sabe o que são do conselho bastardos, " explicou Sid, mais uma vez quase batendo

Patrick's cabeça fora.

Sid caminhou para fora da loja do Amjit, direto para o caminho do

Mini, o aluno tinha apenas recuperado da primeira vez.

Sid sorriu para o empobrecimento e acenou com a facão enxuta e tanto.

O instrutor decidiu que a aprendizagem para estacionar foi bom o suficiente para
hoje, assim

Eles estacionados e fui para uma bebida no comerciante.

Eveninmg que todos os comerciantes se reuniram em Mark's cafe, um claro

Cabeça foi necessário para que eles tinha evitado encontro no comerciante. Todos
eles tinham

Faces longas era como se estivessem em um funeral, e isso é o que

Acontecer a menos que eles poderiam vir acima com alguma forma de ação.

Mark convocaram a reunião para solicitar uma colher batendo contra um

Xícara de chá, um silêncio mortal caiu sobre a reunião.



"Bem, nós todos sabemos por que estamos aqui, portanto, qualquer ideias sobre o
que podemos fazer? "

"Eu digo que nós vamos junto com a coisa toda, " se aventuraram a Patrick.

"Sangrenta enganar,o que você depois, a compensação, a sua ok. para você você
tem

Uma menina rica a cair para trás sobre, " gritou Tracy vai para a jugular.

Um suspiro, subiu de aqueles em torno da mesa, Tracy tinha ido longe demais.

Junho pôs a mão no braço do Patrick, ela também deu um olhar que Tracy

Teria sido a mulher de Lot de pedra. Um coro de "tolo", eles

Todos viraram as costas para Patrick em desgosto.

"Se eu fosse dada a oportunidade de explicar, quando digo que vá junto com o

Coisa toda, eu não significo ir junto com a coisa toda, o que eu quero dizer é

Que nós, " Patrick começou como se estivesse falando para três anos.

"O Seu falar nenhuma ação, Patrick, você está apenas a BLARNEY, Kerry "

Tracy retrucou, seus olhos asneira como uma víbora prestes a atacar.

Só que foi de Junho que atingiu, ela chutou Tracy sob a mesa, ninguém

Estava indo falar com ela, como o homem que, se não houvesse uma tabela entre

Eles ela teria seu suporte na boca. Tracy uivou de dor.



"O que Patrick Tracy está tentando dizer é que nós fingimos para cooperar, e

Como uma questão de interesse é o Castelo de Blarney em Cork, Kerry não
folclórica

Precisa de lições em falar, porém necessita de alguns na escuta, " Junho

Sorriu enquanto sua mãe sorriu, e ela punch como sua mãe também se Tracy

Fez mais um som.

"Então, Tracy, o que todos fazem é fingir para cooperar, e por uma questão de

Interesse eu vou estar se movendo para a rua assim que são casados,

Patrick não será, no entanto, se cair em mim, eu vou estar caindo de volta sobre
ele, muitas vezes

Também, " com que Junho arqueou as sobrancelhas sugestivamente e beijou
Patrick

Longo e duro, ele era seu homem agora, Tracy foi apenas uma má memória.

Uma rodada de aplausos, Big Sid assobiado, Tracy zombou como ela

Esfregou sua perna machucada.

"Então nós fingimos a cooperar apenas nós não, " pensou Marcos.

"É isso mesmo, quando os operários vêm na segunda-feira nós fingimos para
cooperar,

Na verdade estaremos retardando-os em cada oportunidade", disse Patrick.

"Então, se eles vêm aqui para um chá que eu certifique-se de que eles têm dois e
que eu vá

Para Wales pessoalmente para a água ", disse Mark.



"E se eles precisam de meias e camisas então eu fazê-los experimentar-los, "

Aventurou Anne.

"E se eles vêm para o comerciante vou escorregar-lhes um Mickey Fin, "
adicionado

Wayne.

"Sim, é isso mesmo que todos nós fazemos são pouco para torná-los mais lentos, e
usar qualquer

Ligações temos de elevar uma confusão, dow do Conselho não gosta de
barulho, eles

Assim como votos e ignorância ", afirmou Patrick.

"Andy disse que ele tinha uma batida em seu petetion 1040 Atari,de modo que
todos os nossos

Amigos e apoiadores para ajudar ", disse Mark.

A reunião durou duas horas, eles estavam tentando animar

-Se principalmente, um conselho foi um objeto duro para se mover, mas eles
tinham

Para tentar, eles não poderiam simplesmente deitei e morrer. Um lampejo de
esperança veio em

O improvável forma ou Roger. Depois de muito persuadindo, ele revelou que o

Inspetor de polícia local tinha lhe dito para reservar qualquer carros pertencentes
ao



Operários, se fossem uma polegada a mais de uma linha amarela, então eles
deveriam ser

Reservado, sendo operários não lhes dá o direito de fazer o que quisessem.

Patrick sorriu, o inspetor foi um antiquado no coração, ele cobre

Pode ter que cumprir a lei, mas ele faz o seu caminho, uma espécie de Sinatra

Doutrina para Policeing.

Quando a reunião terminou, um ou dois foram para o comerciante,

Pode não ser lá muito mais tempo. Wayne olhou sobre seu pub, sua casa,

Suas filhas" futuro, ele havia ressuscitado como uma fênix das cinzas graças

Para os tios, agora, depois de 16 anos ou mais foi voltada para demolishion.

Um camião tinha falhado para batê-lo, mas um conselho poderia. Wayne pegou

O telefone tocou e a Cerveja Real Daisy chain, esta seria sua maior

Desafio, eles eram a sua maior esperança. Ele chorou quando ele deixou a
mensagem

Sobre a atender o telefone, ele estava a perder sua casa, sua vida, seu pub.

Don do Real Ale Daisy chain desligou seu duffle coat e sat

Para o seu jantar, sua esposa sorriu, ele era como uma criança grande, mas

Enquanto ele estava fora, deu a ela uma chance de estudar para a Universidade
Aberta

Ciência Grau. Seu marido apoiou cada centímetro do caminho, porque

Ele a amava, e porque sua home brewing agora era ainda melhor do que o seu

Graças à maravilhosa, a grande, a boozy ciência Universidade Aberta

Grau. Depois de seu jantar Don reproduzidos a fita na sua resposta.



Ele começou a chorar, ele chorou como um bebê, assim como quando West
Bromwich

Albion desceram para o terceiro Devision. Todos Don podia fazer era apontar para

Ao atender o telefone, para Norah sua esposa jogou-a de volta, ela em seu slumpt

Cadeira. A cerveja real homens tinham tido tal divertimento no fete para o
childrens'

Página principal e agora Wayne e o comerciante estavam lutando por sua própria
vida.

Norah saltou em ação, ela tocou a Universidade Aberta Ciência e

Grupo da Sociedade, ao longo do seu corpo morto, eles estavam indo para perto do
comerciante,

Ninguém fez seu marido chorar e começ afastado com ele. Então, ela tocou o
próximo

Um na lista do Real Ale Daisy chain, na verdade ela tocou dez

Pessoas espalhadas por todo o país. Em seguida, ela se sentou ao seu lado

O marido, confortando-o.

No momento em que o espanhol Armarda Inglaterra defendeu-se sob

O grande Sir Francis Drake, ele teve que ser arrastado de seu jogo de bowling

No pub, deixando seu copo de cerveja real por trás. Por isso o Espanhol

Tem um chute. Nelson foi outra grande marinheiro inglês, foi ele

Que quem vencer o francês, ele não era conhecido como um bebedor, mais de
senhoras

O homem como Lady Hamilton irá testemunhar, mas ele não encontrar-se com ela
no quarto de reposição

Sobre a estalagem local. Assim, o pub é de importância nacional para o bem e



Grande da Inglaterra, para não mencionar sua média de aço Black Country
trabalhador.

Chamadas da Norah tinha aceso o grande fogo do patriotismo e bebida, balizas

Foram iluminadas ao longo da costa, nas montanhas e nos vales, em cidades e em

Cidades, uma convocação havia saído, ecoou o comprimento e sopro de

Black Country, as Midlands, Inglaterra e toda a Ilhas Britânicas.

Homens crescidos havia chorado, o hardy homens da universidade tinha aberto

Chorou muito, era necessário beber bem sólida após slaving sobre a abrir

Universidade, não era nenhuma opção fácil, era duro sangrento. É por isso que
eles

Eram bebedores duro sangrento, quando os livros foram colocados e que foi
afastado.

Apenas os professores! Os faróis de esperança foram iluminadas por Norah, em
toda

A noite eles se espalhar como firefly, através da terra dar radiância

Luz, pelos mortos e sonolento, cada incêndio fairy elf e sprite hop como

Luz como ave de Espinho e esta chamada depois de mim, cantar e dançar
repetidamente,

Salvar o comerciante para ele é a nossa esperança, e para o Conselho que dizemos
não!

As aves do céu, podia ver um rastro de luzes em todo

A terra, breaking dawn luzes na escuridão de telefones tocaram e foram

As chamadas foram atendidas. mais e fazer mais luzes veio, no Natal em

Eire é deixado uma vela na janela para mostrar o caminho, agora ondulação fora

Luzes de Black Country veio e se alastrar, foi uma maré,



Mas na parte da manhã a maré iria virar. Haveria uma onda, um

Onda gigante, uma onda colossal, que deveria suportar para baixo no Conselho,

Gostaria de lavar o conselho de distância.

A antiga casa do Conselho Forge ostentava a mais recente

Tecnologia, tinha uma máquina de fax que podem imprimir 10 páginas por
minuto

E pode armazenar mais de mil mensagens recebidas, portanto, se o papel correu

Logo que ela foi reabastecido e, em seguida, as mensagens será retomada.

O papel não correr para fora. mensagens de fax que comunicou ao Conselho em
Old Forge

O que fazer com a sua estrada, e desenhos muito saiu da máquina de fax,

Finalmente os dois mil folhas que alimentou o fax foram esgotados.

Estava cheio de buffer, com protestos, puro e simples, na poesia e na

Versículo, em latim e em gaélico, em inglês e em formato anglo-saxónica.

Pela manhã, o secretário foi chocado ao ver o mar de faxes, ele reabastecido

A máquina de fax com papel e o fax retomou o seu articulado, parar o

Estrada, parar na estrada, parar na estrada.

O líder do comitê de planejamento do Senhor Albert Pratt O.B.E.

Foi chocado e indignado com o que viu, especialmente pelos desenhos, mesmo

Se ele não entender as palavras em latim que veio com eles. Um369 Pompeia

E seus desenhos foi um popular curso para terceiro nível de civilização



Os alunos, apesar de curso foi a palavra operativa a julgar pelo o que havia no

Secretária do comitê de planejamento.

"Sangrenta Hooligans! Só porque assistir um pouco de televisão em todas as horas
de

O dia e a noite, eles pensam que eles podem dizer-me o que fazer.

Nova estrada e aquele é todo lá é-lhe. Albert road será um grande road

Apenas o que o país precisa de Preto ", murmurou o vereador como ele waded

Através do fax.

Albert road, nomeado após ele, um memorial aos seus quarenta anos no

Conselho, ele não começ um cavaleiro como ele tinha esperado, de modo que ele
estava dando

Mesmo a estrada. Rainha Vicoria teve seu Alberto, Black Country para

Seus pecados tinham Vereador Albert bloody Pratt O.B.E. No entanto os faxes
foram

Um mero arauto, como foram as chamadas telefônicas que começou o curso de

Nove, a maravilha dos telefones modernos é que com um simples toque de um
botão, você pode

Rediscagem. Com o ligeiramente mais caros telefones agora você pode amarrar

Distribuição de alguém se você deseja assim. De modo que o que o Open

Amigos da universidade de Real Ale fez, um naughty coisa a fazer realmente, mas

Norah's amigos eram verdadeiros amigos, família, e a família quase que

Bebidas juntos palitos juntos.

Em dez 30 um ônibus de carga revestido duffle homens chegaram e



Começou o cerco de Old Forge Casa do Conselho. Wayne foi telefonou por Don,

Assim deixando Maureen para segurar o fort wayne e suas meninas para a cidade
tracejada.

Annie Hall e Betty dançou sobre etiquetas de amarração para os homens,
a tradição

Era tradição, afinal, Wayne enxugou as lágrimas de seus olhos, sua única

Tinha trazido esta chamada, a cerveja real tios.

"Estamos a guarda avançada, a mensagem saiu, Norah fez um curso

Em Gestão, M246, então ela é ficar em casa para organizar as coisas,

Esta estrada tem um absurdo colocar o back-up da Universidade Aberta Real Ale

Clube demasiado. você sabe que você have.got a cerveja real Homens da Inglaterra
mais o

Universidade Aberta do seu lado ", disse Don como Betty amarrado um rótulo para
sua

A mão.

"Obrigado, Don, o que posso dizer, " Wayne olhou para seus pés, as lágrimas

Começou a cair, como bondade, um amigo em necessidade realmente era um
amigo em

Ação.

Um carro puxado para cima, três homens, que vestiam camisetas, o

Slogan na camisa leia "Cerveja e livros, Open University, Pisshead".

O adiantamento foi parte da Open University a ciência e a sociedade.



"Lamentamos, mas não temos qualquer duffle coats, " disse um deles.

"Apenas deixe as meninas tag você, então você vai ser ok, " disse Wayne.

"Com certeza, pela maneira que eu deveria me apresentar, eu sou o Dr. Fred Porto,

Ele é o Dr. Peter de cevada e o feio é o Professor Donald Cerveja, sim,

São os nossos nomes reais. "

Na rua, os trabalhadores haviam chegado, eles montaram acampamento no

Final da rua no solo de resíduos ao lado do antigo armazém de queimada.

Todos os olhos estavam sobre eles, todos os lojistas assisti-los, eles foram

Pronto, com os braços abertos que gostaria que os operários. Mas foi tudo um

24 como os operários descobriria ao seu custo.

Ann e Maria estavam na loja de roupas vendo os operários

Chegam, seus narizes estavam pressionada contra a porta de vidro. Sid caminhou

Na rua, andando no meio da estrada, ele tinha a sua maior

Carne facão na mão, esta foi a sua casa, o seu território. Sid fungou

O ar como um cão e, em seguida, cuspiu antes de girar nos calcanhares e voltar
para

Seus talhos. Ele ring Len, talvez ele pudesse ajudar, foi vale a pena tentar.

"Ele não olhar triste, suspirou " Ann.

"Ele é apenas uma criança grande realmente, " respondeu Maria.



Eles assistiram como Big Sid caminhou até a rua para seu açougueiros, sim ele fez

Olhar tão triste, eles poderiam dizer, eles eram mulheres, você não pode esconder
a tristeza

A partir de uma mulher, a partir de um útero.

"Eu nunca vi Sid olhar tão triste ", afirmou Ann suspirando novamente.

"Eu também não, ele parece tão impotente, você só quer abraçar ele,

A mãe dele, " respondeu Maria, seus olhos ainda na Sid.

"O que você sabe sobre maternidade? Ou há algo que você não disse a

De mim? " perguntou Ann curling até seus lábios em um sorriso.

"Você! Você não tem vergonha, eu não sou assim ", afirmou Maria indo todos

Virgem.

"Isso não é o que Brian me disse, " disse Ann arqueando as sobrancelhas.

Maria corou e mudou-se para a parte de trás da loja, apenas no caso de alguém

Podia ver seu da rua.

"Eu não sei o que você quer dizer, além de que era apenas um abraço, foi um



Partido após tudo! ", disse Maria defensivamente colocando a língua de fora para o
bom

Medida.

"Isso não é o que eu ouvi ", afirmou Ann utilizando as sobrancelhas a justa com

Maria.

"Quem lhe disse? " perguntou Maria apertando até os olhos.

"Brian naturalmente ", afirmou Ann como se ela como entediado com a conversa

Já.

"Quando? ", disse a Maria, sua voz croaking traindo a sua preocupação.

"A outra semana. Ele tentou fazê-lo comigo, ele disse que você foi mais

"Friendly", se você sabe o que quero dizer, " explicou Ann inclinando a cabeça.

"A bochecha dele, eu estou contente mim pacotes dele, você é bem-vindo a ele, "

Disse Maria colocar o nariz no ar.

"Eu disse a ele que eu não era como você, "Eu sou uma boa menina." Eu disse, "
disse um piedoso

Ann.

"Você cheeky monkey!" ralhou uma grande olhou para Maria, as mãos nos quadris.



"Então, quando ele conseguiu levar, eu derramei um copo para baixo suas calças. "

"Nunca! " exclamou Maria wide eyed, como ela mudou-se para a frente para o
canto

Fofoca.

"Claro que não, então eu tenho outro rapaz para me levar para casa. Quero dizer
que ele foi

Deixando seus dedos fazer a caminhada, e eu não sou nenhum Páginas Amarelas! "
disse um

Indignados, Ann.

"Bom para você. Mas diga-me que você diga a ele que eu estava bem, o que dizer a
ele

Eu era fácil? " perguntou Maria preocupado com sua reputação.

"Por fibra para me emprestar, então eu vou te dizer, " disse Ann tentar capitalizar
sobre

Mary's preocupações.

"Diga-me, em primeiro lugar, " disse Maria apontando o dedo.

"Você vai me emprestar por fibra a? ", disse Ann apontando seu dedo agora.

"Meu coração ", afirmou Maria atravessando seu coração.

"E LEVANTAR e separar, " continuou Ann terminar a Platex anúncio.



Ambos riu e fez o elevador e movimentos separados com um pouco de Les

Dawson como uma mulher jogado em boa medida.

"Não é claro que eu não disse isso sobre você, você não é a escória, você é como
um

Irmã para mim, " Ann tremularam suas pálpebras.

"Eu sabia que você não ousaria, " disse um aliviado Maria.

"Posso ter o agora por fibra, então eu quero comprar algumas maquiagem, "
perguntou Ann

Segurando a mão dela.

Levou a mão de Mary Ann e o colocou em seu para trás.

"Você pode levar seus cinco quilos da minha parte traseira,Shylock, " riu Maria.

"Oh, você não precisa de maquiagem, " disse Ann cruzando os braços.

Polyfiller "Experimente! " riu-se Maria.

"Mas você prometeu! ", disse Ann desdobramento de seus braços.

"Sim, mas eu tive meus dedos cruzados ", afirmou Maria colocando a língua de
fora.



"Você little bitch ", afirmou Ann puckering de seu rosto.

"Você pode abrir a loja Miss Denkin agora, " respondeu apontando para a maria

Porta como um árbitro solicitar um DVD.

A loja tinha sido aberta uma hora e eles ainda estavam discutindo

O destino da rua.

"Você acha que a rua vai ser salvo? " perguntou uma ansiosa Ann.

"Eu espero que sim ", respondeu Maria, sugando seus lábios.

"Mas não foi Patrick de forma magistral, ele se transformou em um homem
agora, eu

Desejo apenas que eu era junho, " suspirou Ann.

"Você quer dizer grávida de nenhum anel em seu dedo, " disse Maria empurrando
para fora

Seu estômago e segurando-a de volta.

Ann puxou uma face, Maria juntou as mãos e olhou para o teto, como

Se ela era uma freira.



"Elas vão se casar logo, eles só tem levado,

Para alguém como Patrick.Sua a maneira como ele olha em seus olhos quando ele

Fala, como se você é a única mulher no mundo. Seu Engraçado como eu

Nunca notou isso antes, mas ele parece ter chegado vivo, graças a

De Junho. e ele parece tão bom quando ele corta, e ele não raspa mais
frequentemente

Agora, ele é quase como Jaeger Homem smartened agora que ele é ".

"Eu sei o que você quer dizer, ele é um verdadeiro prato. Independentemente de
junho feito a ele.

Ela é, sem dúvida, o seu fogo aceso, " Maria suspirou.

"Ele fez alguma coisa para ela também, isso é, com certeza, foi a vez de Ann

Empurre seu estômago para fora e segure-a de volta.

Ambos riram, não havia dúvida sobre isso, Patrick chegou vivo,

Eles nunca tinha notado isso antes, mas agora , era quase como se o sapo

Tinha transformado em Mel Gibson durante a noite, na medida em que estavam
em causa

O que é.

"E ele não está no amor com ele ", disse Ann.

Ambos suspirou, talvez alguém iria virar-se para eles.

"Onde estão todos os homens de verdade? Há muitos homens procurando em



Hoje em dia, espelhos apenas onde estão os homens de verdade? " perguntou
Maria.

Não antes que as palavras estavam fora de sua boca de um dos operários

Entrou na loja. Ambas as meninas olharam, ele foi um homem de verdade, com
certeza,

Eles poderiam dizer por protuberâncias. Ele parecia um dos Village People,

Só ele era de Black Country e todo homem, sem espelhos. Ann segurou

Maria pelo braço e a empurrou para o lado, ela tinha visto o primeiro,

Foi em sua mira. Ann faria qualquer coisa para um tamanho 46 peito peludo.

"Posso ajudá-lo Senhor? " resmungou James, que tinha caído no amor na primeira

Vista, apenas como a princesa nos contos de fadas.

"Oh, " disse o homem com um sorriso, "Eu posso ter um par de meias por favor?"

"Sim, sim, sim, " resmungou Ann como se tivesse sido convidado a se casar com
ele.

Seus olhos estavam em chamas, Mary Ann's sussurrou na orelha.

"Lembre-se o que foi decidido na reunião, atraso-lo em todos os custos. "

"Oh sim, " assentiu Ann, ela só tinha olhos para o trabalhador, ela tremularam



Suas pálpebras para ele, sua boca aberta.

"As meias por favor? " Sorriu o operário, a olhar para o seu relógio.

"De que tamanho você quer meia, " perguntou Ann.

"De que tamanho? " repetiu um incrédulo obreiro.

"Sim, qual o tamanho da meia você quer? " perguntou Maria.

"As meias são todas do mesmo tamanho, apenas dar-me algumas meias, " disse o

Trabalhador.

"Quem disse que tais mentiras, meias são diferentes, não é Maria, e

Pode estrangular seus pés com uma palmilha de montagem ", afirmou Ann.

"Eles vão toda vermelha e com mau cheiro, coceira, em seguida, " começou a
Maria.

"Não vá você se preocupe sobre ele, " disse Ann colocando uma mão no braço de
Maria.

"Ok, tamanho 10 meia, " disse um confuso obreiro.



As meninas deixaram o obreiro olhando perplexo enquanto eles foram para

Buscar-lhe algumas meias. escondendo suas risadinhas voltaram.

"Aqui um par de meias tamanho 10, " disse Ann.

"Ok, quanto eles estão? " perguntou o trabalhador.

"Só um momento, apenas um momento, Miss Denkin você está esquecendo o seu

Formação. Como para você, " Maria pôs a mão no peito do trabalhador e

O empurrou para uma cadeira, sentar-se para baixo ", " Maria estava sendo
magistral agora.

"Eu estava indo pagar por eles, " disse o trabalhador como um REPREENDIDO

Andava na escola.

"Miss Denkin fora com suas botas! " Maria estalou os dedos ela parecia

Como a rainha em Alice no País das Maravilhas, o operário foi sorte não foi

A cabeça que estava saindo.

Em segundos Ann tinha suas botas, Maria olhou chocado com o que ela

Viu, dedos de fora de meias rasgadas.

"Bem, é por isso que precisamos de novas meias, " disse o operário defensivamente.

"Oh, não, basta olhar Ann he's got ", disse Maria todos os interessados.



"Tem o que? " perguntou Ann incapaz de acompanhar a charada.

"Entendi! " gritou Maria.

"Não? " perguntou Ann agora em recuperação com o jogo.

"Sim! ", disse Maria, cobrindo o rosto com a mão.

"O que? " Perguntou confuso o obreiro.

"O que não ", afirmou Maria.

"Mas, " acrescentou Ann.

"É? " perguntou o operário seu rosto asneira em um ponto de interrogação.

O operário Ann olhou para a segurança.

"Eu tenho certeza mas é ela ", afirmou Ann fingindo enxugar uma lágrima de
distância.

O operário olhou para Maria, seus olhos disse: "vá dizer-me o pior".

"Não! ! " disse um irritado Maria.



"Mas, mas eu não entendo ", disse o obreiro à procura de Ann a Maria

E de volta novamente.

"Fora com suas meias," gritou Maria funcionando como se de medo para trás

Da Loja.

Ann tinha o operário's socks fora mais rápido do que ela podia
cuspir segurando-as.

A Ann correu para fora e atirou-as na bandeja de resíduos.

Henrique iria saborear seus encantos em sua coleta de lixo volta mais tarde.

Maria pontilhadas, a partir da parte de trás da loja a pulverização com ar
freshner, Ann sorriu

No artífice, seu melhor sorriso "olá". Em seguida, correndo como se ela fosse um

Concurso de incêndio Maria trouxe em uma bandeja da água de cozimento.

"Vá em frente, lavar os pés, " ordenado Maria.

Cautelosamente o operário colocar seus dedos do pé na água.

"Isso é muito quente ", afirmou o operário começando a ficar fartos.

As palavras mal tinha deixado seus lábios quando Maria saltou sobre sua perna e a

Na água, Ann juntou-se em empurrar a outra perna na água.



"Argh, sh, sh, sh, açúcar, " gritou o operário.

"Eu espero que você não vai jurar, " repreendido Maria como uma tia solteira.

O operário olhou para ela, ele tem seu suporte na mandíbula por agora, se

Ela era um homem. Como ela era uma mulher que ele apenas olhou para ela, seus
pés ainda

Na água. Ann havia trazido para fora de um frasco de perfume e começou a
derramar

Sobre os pés do trabalhador.

"Ei, espera, você vai ter me cheirar como um maricas " encaixado o próximo!

Trabalhador saltar para cima.

Em toda a agitação o perfume foi derramado toda sua camisa, como para

Maria acabou sentado na panela com água quente e saltar para cima.

Cuspindo como um gato ela correu para a parte de trás da loja agarrando por trás
dela.

Ann apenas riu, o operário fez muito, gostava da maneira Ann riu, ele

O fazia sentir-se feliz apesar de seus infortúnios. Entretanto Maria agarrou

Alguns cubos de gelo da geladeira e colocá-los para baixo a parte de trás de suas
calcinhas.

"Miss Bossyboots serve seu direito, mas que sobre minha camisa eu posso não ir

De volta no local cheirar como um maricas, " disse o trabalhador escolher em sua



Camisa.

"Eu sempre pode lavá-lo para fora para você, " sussurrou Ann seus olhos.

Dentro de segundos ela tinha a camisa fora suas costas, e a visão foi

Deslumbrante, Mel Gibson foi velho chapéu quanto Ann, ela estava tão
preocupada

Em luxúria.

"Eu não quero ser um momento, " resmungou James, seus olhos como saucers
como ela

Tropeçou em um display.

O operário sorriu, Ann corou, foi paixão à primeira vista por ela.

Na parte de trás da loja Ann encharcado a camisa do trabalhador até que quase

Virou a própria água. Maria agora teve seu bumbum na geladeira, ela estava em

Grande dor, ela teria de olhar em um espelho mais tarde, ela pode nunca ser

Capaz de vestir um biquíni novamente. Ann goradas volta para o obreiro
carregando sua

Gotejamento de camisa.

"Não posso usar isso, eu vou pegar um resfriado, tenho um fraco peito quanto

Constipações, " disse o operário.

Ann não poderia resistir a tentação, ela só tinha que sentir seu peito.



"Sente tudo bem para mim, " ela olhou de soslaio como ela correu os dedos através
do

Pêlos no peito, mordendo o lábio em pura alegria e prazer.

O operário riu, Ann era parvo, mas havia algo sobre ela,

Algo que ele gostava, e ela era muito bonita também. Os operários gostei
engraçado

Meninas, muito, sabia que eles eram bastante e, por vezes, olhar para baixo em
simples

Os mortais. Maria veio, um olhar de alívio em seu rosto, ela foi

Estranhamente, andando e ela clattered. Ou melhor o saco de cubos de gelo na

Clattered de volta de suas calcinhas, mas Maria estava em paz, como uma mãe ela

Trabalho de parto prolongado.

"Bem, você vendeu-lhe as meias, Miss Denkin, " Maria perguntou parando

Entre palavras, ela ainda estava em chamas, embora não no fogo.

"De que tamanho meias, então, Senhor? " perguntou Ann seus olhos como um
pires, hugh

Peito peludo sempre teve esse efeito sobre ela.

"Tamanho dez meias, " sorriu o operário.

Ann pegou as meias acima do chão onde havia caído em todas as

Confusão e, em seguida, se ajoelhando na frente do artífice colocou-as sobre os



Pés limpos, poderia ter sido uma cena de um velho mestre.

Caderno de esboços.

"Essa cor não se adequar a ele, buscar um par de Differnent, tente um par azul

Para combinar com seus olhos, " ordenado Maria ofegando lentamente agora.

O operário riu, o que mais ele podia fazer, além de ter uma mulher colocar

Meias na era diferente, se não quase sensous. A última mulher a

Colocar suas meias, foi a sua mãe quando ele tinha sete, às oito estava tudo

Crescido, ele colocou suas próprias meias. Para Ann, mas um par de meias em azul

Limpe seus pés.

"Sim blue não atender você, " disse Ann como ela se inclinou sobre o joelho do
trabalhador para

Empurre-se da posição agachado.

Ele tinha os joelhos muito forte, ele era forte, Ann fingiu

Tropeçam como ela chegou a seus pés. o operário alcançou e firmou sua,

Seus olhos se encontraram, ele sabia que ela estava fingindo, e ela sabia que ele
sabia

Também. o olhar em seus olhos, disse "bem? ", ele riu, riu muito, Ann

Eles eram como um par de adolescentes, como treze anos de idade foi para Maria.

O contador para fazer a conta, enquanto caminhava lentamente um cubo de gelo

Escapou e trickled para baixo a parte de trás de sua perna e deslizou pelo chão.



"Problemas da mulher, seu a única coisa que ajuda, " explicou Ann com

Sua melhor cara reta.

O operário sorriu de forma desagradável.

"Diga-me sobre você mesmo, você é casado? " Ann foi tentando soar

Desinteressado, embora o olhar em seu rosto que lhe deu e o

Fato que ela não soltou a mão do artífice estabilizar, embora ela

Estava agora com segurança em seus pés.

"Não, " sorriu o operário.

"Acionado? " perguntou Ann tentando ser tímida e falhando.

"Não, " sorriu, olhando para o trabalhador Ann's vice como aperto em seu braço.

"Você vai sair muito então? " questionou Ann, como se estivesse fazendo algum
mercado

A investigação.

Bem que ela estava fazendo pesquisa de mercado, ela foi encontrar para fora se o
operário

Estava no mercado para uma nova menina.

"De vez em quando, " o trabalhador sorriu. Ele tinha decidido ele gostava dela



Por agora o suficiente para sair para a noite, não iria machucá-lo e além

Havia um olhar em seus olhos, mais que luxúria, ele não poderia descrevê-lo, mas

Valeu a pena.

"Você está indo em qualquer lugar hoje à noite? " Ann olhou para longe dele por
um tempo,

Ela lembrou o artífice de sua sobrinha de 3 anos, Karen, agora ele

Percebeu que ele estava começando a gostar de Ann.

"Não, eu só vou ir para casa e assistir a televisão, a não ser que eu suponho

Eu encontrar alguém bom, entretanto, " o trabalhador estava jogando com Ann.

"Bem eu não terminar em seis ", afirmou Ann lançando uma linha, ela foi a isca
em

O fim de tudo.

"Bem, eu suponho que você vai fazer, agora que você me vendeu algumas meias, "
disse

O operário.

Ann um tapa em seu peito, seu peito peludo, o toque enviou um arrepio de

Prazer para baixo sua espinha. o operário olhou para ela e sorriu, mesmo

Se ele tivesse feito o sorriso de dentes irregulares Ann coo com prazer, o seu

Olhos que carregam o sorriso, não os dentes. Parecia que ele só Ann



Tinha olhos para ela, seu estômago rumbled, ela olhou para o trabalhador.

Os dois riram, risos, a faísca entre eles

Twinkled mesmo. amor entre os meias, o que é um começo, poderia durar

Mais de uma data, só o tempo diria.

"Aqui está o projeto de lei, dois pares de meias. Você tem que comprar o outro par

Mesmo que eles não são a sua cor ", afirmou Maria de entregar o projeto de lei para
a

Trabalhador.

"O que sobre a minha camisa? " perguntou o trabalhador.

"Nós não somos uma lavandaria, mas podemos lhe vender uma camisa do
trabalhador ", afirmou

Maria como outro cubo de gelo trickled para baixo a parte de trás de seu vestido e
pousou em

O piso.

"Ok, eu vou ter uma camisa demasiado, tamanho 18 colar, " disse o operário.

"O tamanho de peito que é? " perguntou Ann timidamente.

"46ish, " disse o operário com um sorriso.

Maria foi e mandou uma camisa da gaveta. Ann agarrou-a com ela.



"Deixe-me colocá-lo em para você, " disse Ann fingindo não ser afetado por

A visão dos 46 polegadas peito peludo.

Lentamente, lentamente Ann colocou a camisa sobre o trabalhador, embora ela
fosse

Colocando a camisa em sua volta para o obreiro se sentia como se estivesse sendo

Despiu. Ann's mãos começaram a tremer como ela fez até os botões, ela

Só parou na cintura, corando, como o operário escondido em seu

Jeans. Ann sorriu, ela nunca soube antes que um homem poderia vestir diversão

Ser, Vestir Bonecas de diversão não era nada comparado a este. Ann ficou

Tremendo, o operário sorriu e beijou-a suavemente nos lábios. Ann

Entrou em órbita, como o trabalhador afastado ela agarrou-o e começou a

Beijá-lo de volta. Ela o beijou de volta com juros, sinos de alarme soou em

Sua mente, ela tinha atingido o jackpot em Las Vegas, só que ela não estava em Las

Vegas, ela estava em uma loja de roupas Black Country.

"Quebrar, dar ao homem algum oxigênio, " gritou Maria tentando lhes prêmio

Apart.

"Aqui está sua mudança, obrigado e adeus ", afirmou Maria como ela empurrou o

Trabalhador para fora da loja.

"Vejo você em seis, em seguida, " disse o trabalhador sobre seu ombro.



Ann assistiu o operário vai, Maria estava enojado, um cubo de gelo fez outra

Great escape.

"Você é um pouco de uma puta no tranquilo não é? ", disse Maria dobrar

Seus braços em desgosto.

"Você é apenas ciumento cos I got a data, " zombou Ann.

"Bem, apenas certifique-se de que você diga-me tudo sobre ele, e veja se ele tem
uma

Amigo, " suspirou Mary.

O par riu, atrasando os operários estava provando ser muito

Interessante.

No dia seguinte, o Old Forge Casa Do Conselho estava agora sob

Maior cerco, as fileiras da massa Real Ale homens tinham chegado duzentos

E quarenta ; esta incluído uma pontuação ou mais dois de Ciência da Universidade
Aberta

E a sociedade grupo. Len estava dirigindo passado, seu interesse foi levantada pelo

Open University, camisetas, seu filho Tim tinha um grau com eles e, por isso,

Quando vi o Len camisetas ele parou para ver o que estava acontecendo.



Não apenas que o Conselho vai bater um pub de Ale Real, mas

Eles também estavam indo para bater uma loja talhos, Big Sid's shop, para não

Falar do resto da rua também. Len's sangue começou a ferver, depois de

Assinar a petição, ele pulou para o congelador camião, chegando para seu

Telefone celular. Len ainda fez todos os trabalhos normais, ele não era secretária

Obrigado patrão, foi graças a isso que ele tinha visto o cerco da idade

Forge Casa do Conselho.

"Tim, Tim, os bastardos estão tentando prejudicar-nos, o Conselho está tentando

Loja Do Sid batida para baixo, " houve dor na voz do Len.

"Eu ouvi algo sobre a Rádio Farol, Pai, " disse um chocado Tim

Tocar sua própria universidade aberta a aprender e viver camiseta como se fosse

Alguns relíquia.

"Começ para baixo no piquete imediatamente, nós estamos indo pôr fim a

Este disparate. Mas se comportam-se, lembre-se que você está representando a

Comércio de carne. Deixe seu avental de talhos, vou reunir as tropas após

Eu vi Sid ; dizer a equipe de expedição de carne que vai para o Conselho

House a partir desta segunda, vamos morrer de fome os Buggers! " a voz de Len

Estava cheio de paixão, ninguém bateu um dos talhos.

Tim sorriu ao colocar o telefone, seu pai era um em um milhão que

Foi com certeza. Como para Len, ele colocou o pé no chão, os lados de



A carne embalada na parte de trás do caminhão, congelador Len tinha que
conseguir para a Sid.

Rápido possível.

Em Big Sid's shop suas "Meninas", com média de idade de sessenta e dois, foram
todos

E cacarejar arrulhar seu apoio. Sid sorriu, ele sabia que alguns deles quando

Eles poderiam fazer um homem virar a cabeça, ele sabia-los antes que eles tiveram
filhos,

Agora as suas filhas" e grandchildrens' fotos estavam em suas paredes.

Eram família, eles eram suas "meninas".

"Nós vamos ajudar você a Sid, sabemos o quanto esta loja significa para você, e
para

Nós," disse Violet atuando como porta-voz.

"Como podemos bater um conselho, porém, " oferta Sid se inclinou sobre o seu
facão, sua

Olhos downcaste, ele parecia uma vaca triste, sem os longos cílios.

Voilet se inclinou sobre o balcão e o beijou na bochecha, então ela

Virou-se para enfrentar o resto do "Girls".

"Bem, vamos ficar aqui e deixe-os operários fazer como eles por favor?

Uma vez que rebater o antigo armazém que vai em breve começar sobre o resto da



Rua. Temos conhecido Big Sid para trinta e cinco anos,todos nós sabemos como ele
tem

Acidentalmente, virou dois quilos em doze quando os tempos têm sido ruins. "

Violeta Sid fez corar, ele escorregou em algumas libras extra de carne quando um

De suas "Meninas" estava passando um mau patch sobre o dinheiro 24 ; carne foi

O alimento da vida, afinal, ele não poderia deixar sua "Meninas" passar fome,
apenas

Porque eles eram bob curto de um ou dois.

"Bem, vamos deitar-se como um cordeiro no corte do Sid ou bloco?

Vamos começar nossa arses flácida e fazer algo! " Os olhos de Violeta

Flagelado as faces.

"É claro que nós vamos fazer alguma coisa! " o "Girls", disse um.

Sid olhou para seu rosto, ele não sabia o que dizer.

"Apenas certifique-se de que há espaço na parede para meu novo neto, " disse

Violeta como ela levou as meninas de fora.

As "Meninas" não sei o que Violet foi até demasiado, assim huddling

Em torno dela como um scrum rugby, Violeta explicou. Eles estavam indo ter

Um piquenique, onde os trabalhadores estavam planejando para bater a rua.

"Meninas" estavam indo para a wasteland. Como eles caminhou pela estrada,



Andando no meio da rua, Len puxou fora do Sid Sid.

Explicou, assim juntos, o par de assisti-los.

Pouco antes da wasteland o "Meninas" parou para conferir um

Tempo final.

"Lembra quando nós estávamos no exército de terra, e eles nos mostraram como a

Sabotar um tanque? " explicou Violeta.

"Vagamente, " disse Lilly.

"Deixe-me, mas você vai ter que causar uma distração, " disse Violet

Altivez.

"Então você vai fazer o ato, " disse Lilly com uma piscadela.

"Sim, mas menos do sujo, " disse Violet, através de um sorriso forçado.

"Eu poderia dizer que meu bebê estava doente, " se aventuraram a Jenny que estava
empurrando um

Carrinho de bebê.

"Que pode fazer, mas se o pior vem para o pior, então eu vou desmaiar, "

Lillie disse tentando soar como uma heroína.



"Você fez o truque durante a guerra, você estava sempre nas suas costas em um

Ou de outra forma, você parecia gostar de Warley Woods, disse também " virginal

Violeta.

"O que explica, então, o filho mais velho dela, tenho certeza que ele tem um
sotaque americano, você

Poderia aprender uma em Warley Woods durante a guerra, " Maio assentiu com
conhecimento de causa.

"Eu não vou fazê-lo se você continuar a falar de mim como que, " disse Lillie

Tentando provar que ela era lilly branco.

"Foi apenas uma brincadeira, salvar Sid's shop é a coisa principal, " disse Violet

Tentar incutir ordem em suas tropas.

Exceto que não mais cedo do que ela havia dito que ela declamou "é tudo

Verdade " para Jenny que estava de pé ao seu lado. Jenny começou a rir, e

Depois de tossir para cobrir a rir.

Como as "meninas" chegaram no site, o capataz veio correndo para sho

-Los fora.

"Estamos tendo um piquenique, " disse Lillie intercalem passado o capataz.

Como Jenny para ela pegou seu bebê e começou a desfazer seu top, ela foi



Indo para amamentar.

"Bem, você vai ver uma mulher alimentar seu filho? " perguntou como se Violeta

O chefe era um pervertido.

O foreman fez seu retiro, ele poderia lidar com peitos se estivessem em

A página 3 do Sol, mas se eles estivessem sendo usados para sua projetado

Finalidade, tal como o nenê, então ele estava sujo.

Violeta chegou em seu saco de compras para alguns biscoitos, ela passou por eles

Ao redor, então ela viu um velho caixote. Ele tinha planos para o site,

Iria fazer um quadro perfeito. Assim o carregamento para frente ela jogou os
planos do site

No gronund, onde ela acidentalmente de propósito estava sobre eles, próxima

Com um floreio ela tirou seu lenço e difundi-lo como uma toalha de mesa.

Todos eles começaram a colocar vários pedaços sobre a "mesa", pronto

Para seu piquenique. O chefe gumes novamente para frente, assim Jenny virou

Volta a encará-lo, seu bebê em seu peito, era melhor do que passar um

Arma em sua mão.

"Ele nunca tenha visto um titty usado corretamente antes? " questionou Violeta.

Jenny logo terminado de amamentar o bebê, então ela vestiu-se novamente.

Foreman gumes novamente para frente rapidamente, antes de Jenny poderia
começar sua arma para fora



Novamente.

"Olha, você não pode ficar aqui! " o forman disse batendo no lillie

Ombro.

Lillie virou,ela não tinha nenhuma arma, mas ela tinha uma enorme faca na sua

A mão.

"Você está tentando ter o seu mau caminho comigo? " perguntou, meio Lillie

Na esperança de que ele possa roubar um beijo.

"Não! ", disse o capataz assustados recuando da faca.

Lillie colocar a faca para longe, de modo que o foreman afiado para a frente, desta
vez ele

Tocou o cotovelo de Lillie's. Lillie girou ao redor e desmaiou, diretamente na

O foreman's arms, o capataz ruiu sob o peso repentino,

Lillie tinha colocado em um bom número de pedras desde sua dança dias, desde a
sua

Dias rindo, ela Midsummer's Night's Dream dias e noites em Warley

Woods. Isso causou uma grande distração para dizer o menos, as meninas todas

Reunidos ao redor, os operários se reuniram em torno de muito rir de sua "arma"

Temendo capataz. Então, enquanto ninguém estava olhando Violet derramado dois
sacos de

Açúcar e um frasco de compota no JCB, toda a doçura apodreceria seu



Dentes, ou melhor, parar de usar seus dentes.

Len e Sid sorriu com a visão, eles riram em voz alta, como Violet

Derramou seu açúcar e doces, as meninas serão as meninas depois de toda a sua
missão.

Mais impossível, Violeta empurrou seu caminho através da multidão. Lillie foi

Ainda deitado sobre o jovem capataz, fechou os olhos, se apenas ela era

Dez anos mais jovem, e o resto; se ela estava em Warley Woods acampados

Com a puxa esconder dos nazistas, e se ela era apenas uma menina

E não uma avó. foi bom ter um jovem sob o seu

Mais uma vez, oh que divertimento a guerra foi, os melhores anos da sua vida, da
maioria dos

Vidas dos povos dessa geração. a voz de Violeta Lillie trouxe de volta para

A realidade.

"Get up sleping beauty, eu posso ver suas calcinhas, " disse sua voz Violeta

Afiada o suficiente para cortar vidro.

Não para Voilet as palavras o príncipe falou ao Dormir Princesa, nº

Palavras suaves, sem palavras, apenas palavras concretas.

"Come on, get up Lillie, antes de os ratos até suas calcinhas, você sabe

Como é grande a ratos são em torno de aqui, você pode dizer o quão grande os
ratos são apenas

Olhando o tamanho dos gatos, " disse Violet com deleite.

Lillie estava jogando sua parte para todos valeu a pena, ela lentamente, sempre tão



Abriu os olhos lentamente e, em seguida, ela fechou-os novamente, foi como ele
foi

Feito em filmes, para ela fazer o mesmo.

"Onde estou, eu estava tão affraid, eu pensei que o Gerry iria soltar suas bombas

Sobre nós ", declarou Lillie lembrando um verdadeiro evento.

"Não, ele é ido para Cape Hill, que foi fotografar o mercado novamente, "

Violeta respondeu segurando a mão dela.

Com grande esforço conseguiu obter Violeta Lillie para seus pés, apenas para

Lillie a cair para trás, e uma aterragem suave sobre o chefe.

Operários todos aplaudiram, foi puro teatro, o maior do grupo

Atingido por lillie e pôs-se a ela, beijando-lhe a mão como ele fez isso.

Lillie olhou nos olhos dele, ela estava indo para golpear o seu rosto, então ela

Quase desmaiou de verdade, ele era a imagem de que arranca ela era tão livre

Com todos esses anos em Warley Woods. Um rosto do passado tinham vindo

Para beijar sua mão, Lillie corou, ela sentiu seu coração bater mais rápido.

Confuso Lillie foi levado por violeta e as meninas.

"Você poderia realmente ver minhas calcinhas? " Foi tudo Lillie poderia balbuciar.

"Claro que não, você não tem nenhum gasto desde a Terra Exército Dias, " foi

A resposta deadpan violeta.



Len decidiu mobilizar o Mestre Talhos em Big Sid's

Suporte, tudo o que ele precisava era de uma máquina de fax.

"Bem, Percy tem uma daquelas coisas em seus realizadores, " disse Sid.

De modo Amjit hairy subornar com um saco de carne de porco scratchings, Len e
Big Sid

Ambled Amjit até a estrada, observando a loja por um tempo.

Uma vez dentro do escritório de Percy Len definir sobre como escrever uma nota
e

Enviar para a guilda Master Black Country Talhos na Quarry Bank,

Pediu-lhes para montar um piquete da antiga casa do Conselho Forge e Sid.

Percy viu Len enviar sua nota para a guilda dos açougueiros mestre em

Também de cricklewood, pediu-lhes para espalhar a palavra.

"Você sabe, você poderia configurar um churrasco nos degraus do Conselho,

Gostaria de chamar a atenção dos povos e, em seguida, eles assinar a petição, "

Aventurou Percy.

"O caminho para o coração do homem é através de seu estômago, atingindo Len
sorriu "

Em seu bolso para o seu telefone celular.



Len degrau seu filho Johnny este tempo, dentro de uma hora de um churrasco seria
em

Balanço cheio.

"Você não deixe a grama crescer sob seus pés você, " disse Percy.

"É o mínimo que eu posso fazer para Big Sid", disse Len encolhendo os ombros.

"Você acha que eu deveria vir e juntar-se a piquete? " perguntou Sid.

"Eu estive pensando sobre isso, eu acho que você deve colocar toda a
estadia, apenas em

Caso o Conselho bateu uma ordem de demolição em suas lojas, enquanto vossas
costas

São viradas. Além de tudo, você tem bastante amigos bloqueia o Conselho

Para você", disse Len soando mais e mais como um líder de uma Cromwellian

Exército, eles passaram perto de Castelo de Dudley, há muitos anos, a sua

Fantasmas seria serviço uma vez que o cheiro do churrasco afastou-se para o

Castelo.

Len viu Andy's computador ele fez sorrir, seu neto

James tinha um como ele, ele queria ser um programador Andy tinha de fato.

Acabei de voltar de pegar um falecido, assim ele deu alguns livros sobre Len

A programação para o futuro de James. Andy estava com o James estava morto,
assim



Bem-vindo ao ter os livros, na verdade Andy ofereceu para dar um neto de Len

Alguns ponteiros sobre programação se ele gostava. Len deixou os empresários um

Homem Feliz, sobre as etapas dos empresários os quatro apertaram as mãos.

Um jovem homem tossiu e se aproximou das duas empresas funerárias e o

Dois talhos, ele parecia um pouco nervoso.

"Eu tentei sua loja apenas um lobo, bem, ele parecia um lobo, bem, ele levou

Eu aqui. Eu sou o Dr. Micky Leão, eu perdi sua palestra, mas quando eu dirigi

Passado o Old Forge Casa do Conselho, eu sabia que deve vir e ver você.

Conversando com um açougue chamado Tim, ele explicou, " tudo começou o

Jovem médico.

"Esse é o meu garoto ", trovejou Len.

"E como pode um médico nos ajudar? " perguntou Big Sid.

"Bem, meu pai era um açougueiro, ele morreu no mês passado, é por isso que eu
perdi

A sua apresentação ", afirmou o médico a dor da morte de seu pai ainda em

A sua voz.

Sid e Len colocou as mãos em seus ombros paterna, eles eram como um, três



Talhos.

"Bem, meu pai morreu, ele estava tão feliz Eu era um Dr, ele disse que estava
arrependido ele

Não me ver fazer um mister novamente. Tenho formação para ser um cirurgião
veja, "

O doutor parecia tímida.

"Isso é ótimo rapaz, realmente grande, gosta de um talho, dee ser um Mister,

Boa sorte para você Eu espero que você fazê-lo, " explodiu Big Sid.

"Claro que ele vai, ou eu não sou nenhum mestre Butcher, " associaram Len.

"A par de você lembrar-me de meu pai, " o médico lhe enxugou os olhos, " mas

Ao ponto, você poderia dar a sua palestra mais uma vez esta noite? "

"Eu suponho que eu poderia, mas por quê? " perguntou Big Sid.

"Bem, eu poderia reunir os cirurgiões e podemos fazer um vídeo, e podemos

Link up Medical School de Birmingham para Londres e edinborough e assim por
diante

Através da nossa tv. Em seguida, no final da palestra nós pedir às pessoas para
salvar

Sua loja e sua rua, nós vamos dar o Old Forge Casa Do Conselho Fax

Números e assim por diante ", explicou o médico.



"Direito a uma venda, então, filho, " disse: Grande Sid.

"Eu vou doar a carne para o opperation, eu sempre quis ver um

Palestra médica, " disse Len.

Então foi tudo resolvido. Ao longo da estrada vendo dois realizadores,

Dois talhos e um médico com estetoscópio balançando foi um cliente de

Percy. Senhor semanas tinha odiava seu irmão, então, quando ele morreu ele
odiava passar

Para pagar o funeral. Assim ele não pagar, ele pagou por ele no

A correia. No entanto, quando ele veio para pagar uma outra parcela em seu

Caixão do irmão que a visão deve cumprimentá-lo. Só Len e Big Sid

Agitando as mãos com Percy e Andy, e um médico com eles, Len e Sid

Estavam no seu sangue smattered aventais. Senhor Semanas de imaginação
trabalhou

Horas extraordinárias, foi este o novo Burke e Hare antes dele, aqui no preto

País. De repente ele amava seu irmão, ele escreveu um cheque para o

Montante total devido, pago em dinheiro. Ele correu de seu carro para
Percy, jogou

A verificação para ele e, em seguida, fugiu.

Naquela noite, Birmingham Medicina Anfiteatro nº1 foi

Cheia até ao ponto de ruptura. Big Sid deu uma palestra sobre a carne e como
cortá-lo

A melhor maneira, jovens Dr. Micky Lion também falou, as comparações com o



Corpo humano foram feitas. Havia muitos risos, mas o riso é

Lembrou-se, de tal forma graves pontos de cirurgia foram feitas. Depois de uma
hora e

Metade era toda sobre. Ou assim eles pensavam, um homem se infiltrou em apenas
antes de

Big Sid começou, ele era o Professor Emérito de Medicina de Birmingham

Escola. Assim quando os aplausos para Sid tinha terminado, ele fez o seu caminho
para

A frente.

"Bem, rapazes, eu espero é ok. ligue para você rapazes, rapazes bem quando eu
comecei

Vento de este decidi vir e ver que tinha um monte de diversão quando eu era

Formação na década de 30, mas nós nunca tivemos vídeo este que e o outro.

Então eu espero que você não se importa se eu dizer algumas palavras, " o Professor
pausou,

Foi como se esperando o Sermão da Montanha como longe como todos os médicos

Estavam em causa.

Assim que o professor falou e , em seguida, clicando em seus dedos um link ao vivo
de

Para um funcionamento Edinborough Teatro, um transplante de coração estava a
caminho.

Embora fosse com dois cadavres, os médicos tiveram de praticar depois de tudo.

Len e Big Sid sabia que eles estavam fora de sua liga, eles foram honrados por

Estar presente. Quando o link até Edinborough estava sobre o Professor passou

E apertaram as mãos com Big Sid e Len, seu tio tinha sido um açougue também.



Como para o Dr. Micky Leão foi convidado a estudar com o Professor

Emérito, de como o professor disse "Nós butcher deve furar

Juntos."

Então, no dia seguinte, o cerco de Old Forge Casa do Conselho foi

Aumentada por médicos em abundância, que quase poderia ter sido um dos
primeiros Dirk

Bogarde, apenas este filme foi tão real como o Dr. Micky Leão e seus
companheiros

Butcher, o Professor Emérito, tanto de quem a junta universal para um piquete

Hora ou assim. amigos de Percy também tinha juntado a batalha,doze carros
funerários eram

Estacionados em intervalos em torno do Old Forge Casa do Conselho.

Por agora, o cerco de Old Forge Conselho foi como alguma forma de

Carnaval bizarro, com algumas centenas de duffle, dezenas de homens revestidos

Os estudantes e os professores da Universidade Aberta em sua "Aprender e Viver"
camisetas,

Hugh homens de talhos Lojas vestindo seu sangue smattered aventais,

Os médicos em suas túnicas brancas com Estetoscópios pendurados. Em seguida, o

A presença crescente de empresas funerárias vestindo sorrisos como eles se
sentaram em seus

Carros funerários. Len's churrasco estava em pleno andamento alimentando os
manifestantes, um de

Os cervejeiros locais jogou precaução ao vento e saiu em apoio de



Wayne's Comerciante. Quando um fabricante dá o seu apoio a outros a certeza de

Siga, e assim eles fizeram. Patrick tinha pão apressado para a cena, como

Sua mãe disse "uma refeição não é uma refeição sem carne e pão", eles tinham

A carne e a bebida já, agora, graças a Patrick tinham o pão.

De volta na rua Maria foi interrogar Ann sobre sua noite

Com um dos operários.

"Vá em frente diga-me sobre sua noite fora com o artífice, pediu a Maria, sua "

Olhos praticamente cutucando Ann.

"O artífice? " perguntou Ann tentando soar desinteressado na pergunta.

"O que você deu a respiração artificial, para a direita aqui, " disse Maria

Apontando para o chão, como se "X" marcado no local.

"Oh, você quer dizer, Tony, " disse Ann tentando soar indiferente.

"Você não sabia seu nome ontem, quando você estava lambendo os Amígdalas

Out, " disse um barum Maria.

"Oh, eu e Tom, " disse Ann saboreando suas palavras, como ela tinha a esperança
de

Saboreie a Tony.

"Vamos parar de provocações, apenas começ sobre com ele ", afirmou Maria como
ela colocou um



Sinal na porta da loja, "Fechado para treinamento de pessoal ", ou loja fofoca.

"Bem, ele me encontrou fora. Ele sempre mantém um par de calças em sua

Carro " começou a Ann.

"Ok, então ele tem calças, chegar ao bom bits, " convidou Maria.

"Bem, ele me perguntou se eu queria ir ", afirmou Ann lambendo os lábios.

"Onde você vai? " perguntou uma impaciente Maria.

"O clássico em Templeton Road, " disse Ann lentamente.

"Esse é o único com o duplo cortejar lugares não é puta, Sly, você

Há um Jewlers apenas além disso também, " disse a Maria, sua boca com
ESCANCARADO

O pensamento de Ann's slyness.

"Oh, eu realmente nunca notou, " disse Ann como se não derreta a manteiga em

A sua boca.

"Você estava muito interessado no filme, sem dúvida, " disse um deadpan Maria.

O par trocaram olhares, antes que entrou em colapso em um ataque de risos.



"Começ sobre com ele, "treinamento de pessoal" não pode durar para sempre, você
sabe ", afirmou

Maria puxando um rosto.

"Bem, de qualquer maneira nós vimos Crocodile Dundee II. que Paul Hogan é tão
pequeno

Comparado ao meu tom, " Ann parou no pensamento de seu tom.

Maria foi all wound up até agora, ele estava apto a cuspir, ela cruzou os braços

Em vez e bateu o pé.

"Oh, onde estava I. Oh nas franjas com meu tom. Assim você nunca

Adivinha o que ele fez, " Ann era todos os olhos arregalados.

"Não, eu nunca acho, eu vou ser um grannie pelo tempo que você chegar ao

Suculenta, ou, pelo menos, eu poderia ter um bebê, " Maria desdobrado seu

E, em seguida, braços dobrados-los novamente, ela estava ficando cansado.

Ann decidiu acelerar as coisas, a tensão estava começando a Maria, ela

Wet calcinhas dela se ela não se apresse.

"Bem as luzes, desceu no cinema. Tom colocou o braço em volta de mim,

O filme tinha sido apenas em cinco minutos quando a mão dele deslizou para baixo
em meu

Mama, " começou a Ann.



"Nunca, o macaco atrevido, ele deve ter pensado que estava fácil depois

Você não venha tão forte na loja, interrompido " Maria.

"Bem, não era mais do que eu merecia, " Ann olhou para o chão,

Então ela começou a rir.

"Mas você gostou, você sly puta, você vai nos dar uma meninas Black Country

Nome ruim ", afirmou Maria antes de começar a rir.

"De qualquer forma a sua mão ficou lá durante todo o filme. Ele tem realmente
grande

As mãos, mas ele é tão suave e gentil, " Ann suspirou para a memória.

"Você quer dizer que você não começ nenhuma hematomas! " Maria foi todos os
olhos arregalados, as sobrancelhas não

O NUDGE nudge, sem ela ter de piscar de olhos.

"Você é tão crude às vezes - mas você está certo, sem hematomas.

Difícil assistir ao filme, " suspirou Ann.

"Mas você gostou dele, " sniggered Maria.

"E o filme! ", disse Ann antes de rir como uma sarjeta.



"O que aconteceu quando o filme terminou, então? " perguntou Maria desdobrar
seus braços

E se aproximando.

"Bem, ele apertou-me um pouco, eu tive que morder meu lábio ou eu teria

Gritou, " começou a Ann.

"Com prazer, " interrrupted Maria.

Ann corou, mas acenou com a cabeça, então sorriu como só as meninas podem
comprar.

"Então ele acordou! ", disse Ann trazendo sua história a um abrupto fim.

"O que? " Mary estava confuso.

"Ele estava dormindo durante todo o filme, Tom é um cavalheiro que você
conhece.

Wayne tinha deslizado dele e o resto deles Mickey Fin, " explicou Ann.

"Então você estava molhando suas calcinhas Crocodille todos através de Dundee

Nada? " Maria foi grande olhou com espanto.

"Bem, você teria feito o mesmo ", afirmou Ann defensiva, era sua vez

Para dobrar seus braços agora.



"Eu ouvi Violeta tinha fixado a JCB, e eu sabia que algo estava planejado

A comida 24, mas para isto acontecer tão rápido, antes estavam sob

Encomendas entradas mesmo, " Maria começou a rir.

Ann tirou o sinal da porta e, em seguida, olhando para baixo o nariz para ela

Casualmente tomou seu cachecol ao redor de seu pescoço, para revelar uma
mordida de amor.

Maria ficou chocado, para dizer o mínimo.

De volta ao cerco de Old Forge Casa Do Conselho tinha reforços

Chegou em forma de Balbinder e suas filhas do templo.

Tinha dito a seus amigos como sua casa era para ser demolida, a mulher tinha

Decidiu protestar, os homens seriam todos os ruídos e raiva, então eles não eram

Permissão para protestar. Não, apenas as filhas do templo em sua

Mais sariis, todas as cores do arco-íris, eles se vestem como se

Indo para um casamento, quando na verdade foi um funeral, um serviço que
foram

Atendendo. Seu gesto nobre casta seria vergonha Na counil de Velho

Forge, vereador Albert Pratt O.B.E.

Um atônito silêncio caiu sobre os manifestantes como Balbinder levou

Quarenta e das mais belas mulheres e meninas das Filhas do Templo

Através dos meios de fileiras de duffle coats e médicos. As Filhas formadas



Um triângulo e começaram a cantar canções de tristeza, de luto, canções

Da Traição. Alto acima da multidão uma cortina contraíram, Conselheiro

Albert Pratt estava em sua janela, ele se perguntou o que ele tinha feito para

Mereço isso. As Filhas cantou até o anoitecer e, em seguida, um ônibus chegou a
tomar

Eles, eles não falaram uma palavra, sua beleza contrastando com o

A FEIURA da política do Conselho, ou melhor, com a política do Vereador Albert

Pratt. no dia seguinte, as Filhas do templo iria retornar, sua

Músicas e suas lágrimas batia como chuva sobre as cabeças dos

Os vereadores, como um tambor, até que a justiça foi feita.

Sorrindo, Paulo tinha visto todas as saídas na Central, notícias,

John Swallow foi enviada ao relatório. Sorrindo Paulo se sentiu feliz para a rua

Mas, para si mesmo, ele se sentia triste, ele percebeu que ele não tinha
amigos, ninguém

Estava indo para protestar sobre uma bookies sendo forçada a fechar. Ele não
podia

Culpar ninguém, mas teria sido bom se uma pessoa, apenas um

Pessoa tinha falou em sua defesa. Houve uma batida em sua porta, com

Um coração pesado e muita auto-piedade sorrindo Paulo foi atender a porta.

Seu coração saltou à vista, um jovem chinês em tons e um

A shell foi terno em sua porta. Ele ficou o seu desejo, uma pessoa tinha vindo para

Dizer que ele estava triste. Mas a pessoa era de fato um mensageiro, tendo

Paulo pela mão o rapaz convidou-o a vir com ele por algum motivo.



Sorrindo, Paulo não hesitou, ele apenas bloqueado a 10 travas em sua porta

Então veio a trabalhar. Um Mercedes vermelho do sped para o Black Country

Bairro Chinês em Birmingham's Hurst Street, pouco mais de sete minutos

Longe de Paulo, sorrindo ao ver como os jovens não parar em qualquer tráfego

Luzes. Em um armazém escuro o jovem parou, um arco luz era

Ligado para revelar uma multidão de mais de duzentos.

"Posso apresentar sorrindo Paul, " disse fazer Quan.

Uma onda de aplausos ecoou ao redor do depósito , Ver, sorrindo Paulo tinha

Amigos, depois de tudo, quando suas costas contra a parede que é quando você

Encontre para fora quem seus amigos estão sorrindo. Paulo começou a
chorar, amigos,

Amigos, amigos. Amigos valem a pena as lágrimas, muitas lágrimas, assim

Sorrindo Paulo derramaram lágrimas.

"Estamos indo para ajudá-lo. Esta Noite o Birmingham Chinês, nosso amanhã

Famílias do Condado de Preto vai ajudar também. Juntos, vamos de março sobre a

Old Forge Council House!" explicou que Quan.

"Eu estou tão tocado, eu não sei o que dizer, " começou a sorrir, Paulo

Olhando mais como Asterix, o Gaulês de Asterix o gaulês.

"Hoje nós gamble, divertir-se, tal como no início. Então



Amanhã nós " março!

Uma onda de alegria percorreu Paulo Sorrindo, ele não sabia se

De rir ou de chorar, isso era loucura, este foi pura loucura chinês.

Todos gritou seu encorajamento ao sorrir Paulo. Então, enxugando suas lágrimas

Mas não seus amigos, sorrindo Paulo falou as palavras que iam estourar a

Bancos de esperança.

"Quem quer apostar comigo? "

Paulo estava sorrindo sobre a borda agora, ele teria até mesmo tomadas apostas
sobre quanto tempo

Antes que ele teve um ataque cardíaco, tal era a sua alegria, o seu sentido de
alegria,

Apenas quando as coisas pareciam tão sombrio e agora aqui estava ele, a lebre
aceitando apostas

Do hounds. E o que uma dança feliz a lebre levou os hounds, eles

Adorei cada minuto. As pessoas em deriva dos casinos, nas proximidades

Esqueça o fim da Roleta, aqui em um armazém foi

Puro jogo chinês sorrindo. Paulo foi chinês, não havia nenhuma dúvida

Ele, Ele tomou as apostas em qualquer coisa. ele até tinha apostas sobre o peso em
gramas de

As notas que estava segurando em sua mão esquerda. Agora que mais do que
qualquer coisa

Mostrou-se para o Chinês sorridente que Paulo foi um deles, sim ele não olhar

Como Asterix, o Gaulês, e sim, ele tinha um sotaque Black Country, e sim



Eles tinham de enviar para alguns bancos amargo para ele, mas ele era.

Chinês, foi em seu espírito, eles sabiam que eles jogou a noite.

Distância, o dinheiro vai comprar mais algumas incubadoras para o

Crianças sorrindo. Paulo riu e chorou e riu e chorou

Novamente, ele estava sobre a borda, mas ele estava adorando cada minuto, ele

Estava dançando com o diabo e ganhar!

No dia seguinte, vestido em traje tradicional batendo tambores, com

Dragões no comparecimento o chinês marchou de Hurst Street de Old Forge

Casa do Conselho, todo o condado de preto take aways fechada assim que
poderiam

Mostrar solidariedade com sorrindo sorrindo. Paulo Paulo foi levado em uma
cadeira como

Se ele era o Imperador. Este era o seu dia, ele teve a sua noite, agora este

Era o seu dia. Ver todos sorrindo, Paulo tem amigos, e novamente elevado

Na casa do conselho uma cortina cintilaram.

Percy tinha sido pensando, o que mais ele podia fazer, seus amigos tinham

Montado um piquete sorrindo, sorrindo enquanto eles se sentaram em seus carros
funerários, mas o que

Muito mais poderia ser feito. Os operários agora perceberam que tinham sido

Envenenado por drogados e os comerciantes de rua, uma área de exclusão

Estava em vigor com fio navalha ao redor do wasteland. Os operários tinham

Limpou o antigo armazém e estavam começando a estabelecer núcleo duro onde
tinha



Uma vez que ficou.Assim algo mais era necessário. Andy foi batendo furiosamente
de distância

No seu Atari, a geada de dados família logo seria concluída, Andy foi

Inserindo informações antigas do antigo, porém todos os livros a tocar

Estava ficando nos nervos de Percy. Então ele foi para baixo da estrada para o
comerciante.

Jimmy estava dentro passar um tranquilo, ele acenou para Percy através

De saudação.

"Foi bom dos fabricantes de cerveja para ajudar para fora com algumas bebidas para
o

Os manifestantes, " disse Percy como ele pegou seu copo.

"Eles foram muito bons, que foi com certeza. Eles sabem se um de seus fabrica

Está no meu pub tem de ser um bom onu, eu sou uma forma de anúncio para o

Melhor beber eu suponho, " disse Wayne.

"Eu tinha uma chamada de telefone de meus amigos Jazz, eles dizem que vai
juntar-se à

Protesto, " disse Jimmy como ele colocar seu copo.

"Os fabricantes de cerveja até disse que tinha enviado o velho cavalo desenhado
carrinhos junto também,

Basta dar-lhes a palavra, " Wayne sorriu, foi bom ter amigos.



Percy parou de beber, ele teve uma ideia. As três confered,

Foi decidido que correu suas bebidas e, em seguida, definir sobre a sua tarefa.

Fora Patrick tinha uma entrega de farinha, Jaswinder foi alimentando

Porco scratchings peludos Amjit enquanto ela observava a atividade.

"Deixe que a irmãos, apenas venha comigo, " ordenado Percy.

Meia hora depois, Percy estava vestida no velho garbe de um empresário de

Cem anos atrás. Ele estava vestido em seu avós trabalhar

Roupa. Ele usava uma cartola e fraque e em sua mão ele segurou um chicote, como

Para Patrick usava roupas semelhantes, tanto no mais negro de preto.

"É um pouco assustador que estas roupas estão exatamente ", afirmou Patrick
sentimento

Seu colar.

"Não, " disse Percy como se fosse perfeitamente normal.

Andy tinha descoberto algo em um antigo oficial, mas quando ele viu

Seu pai e Patrick vestido como ele decidiu que poderia manter para

Um tempo, Andy precisava de uma bebida. Patrick e seu pai olhou a imagem de

Seu bisavô e seu assistente de fotos Andy tinha visto antes.



A cervejarias, entregue um conjunto de quatro mais dois cavalos pretos

Carrinhos e mais quatro cavalos. Percy Patrick levou para a parte de trás do

Empresas funerárias, pátio coberto em um canto fúnebre era o antigo treinador.

Patrick engoliu em seco, ele podia sentir os fantasmas ressuscitando dos mortos
para ajudar

Percy. Como para Amjit peludo ele vagou até a estrada para ver o que

Patrick foi acima demasiado. Amjit welped e correu para longe, os animais podem
sentir coisas

Muito mais do que seres humanos. Amjit correu para a estrada e bumbed no

Homens estourando entrega um saco de farinha. Então agora se assemelhava a um
Amjit neve

Wolf.

Logo tudo estava pronto, jaswinder tinha decidido que queria vir

Também, depois de muita discussão foi formada uma idéia. jaswinder levaria fora,

Amjit hairy seguiria por trás e, em seguida, viria Percy e Patrick no

Funeral treinador, finalmente os dois vagões com Jimmy's Jazz Band Judaica

Reproduzir música de funeral faria até a traseira. Todos em todos os foi bastante
em

Spooky, uma criança seguido por um fantasmagórico hugh wolf, seguido por um
funeral

Coach, seguido por dois vagões do Jazz lamento.

Apenas fora do campo de visão da antiga casa do Conselho Patrick Forge pulou

Descer do ônibus e sussurrou no ouvido do jaswinder.



"Você confia em seu tio Patrick? " Patrick perguntou.

"Claro silly, " disse Jaswinder beijando-o na bochecha.

"Então, dê-me seus sapatos e meias, você deve andar descalço para o

Casa do Conselho ", explicou Patrick.

"Mamãe não vai estar satisfeitos, " repreendeu Jaswinder.

"Apenas piscadela para ela quando você vê ela, " disse Patrick Jaswinder dando
uma

Piscadela.

"Este é um jogo que está jogando, não é tio ponderou " Patrick?

Jaswinder como ela brincava com seus chicotes.

Jaswinders Amjit Hairy lambeu os dedos para a sorte, então eles lentamente se

Novamente. Primeiro a música ecoou do outro lado da praça para a Old Forge

Casa do Conselho e, em seguida, a multidão avistaram um barefooted Indian girl.

A Equipe Central saltou para a atenção, eles começaram a filmar, a sua

Os rivais de Midlands Hoje começou a filmar também. Como a garota era bonita,

Como ela parecia triste, houve um suspiro. Foi que um lobo atrás dela, tinha

Um lobo escapou de Jardim Zoológico Dudley, alguém gritou no meio da multidão.



Jaswinder subiu os degraus lentamente, ela parou, ela lida

A multidão, ela piscou para sua mãe Balbinder. Balbinder piscou para

Patrick e Patrick piscou para Percy,Amjit hairy uivavam, ele uivou longo,

Ele uivou. O disco pidgeons espalhados, na distância os verdadeiros lobos

Em Dudley Zoo uivou também, os leões rugiram e os elefantes apregoada.

Um arrepio desceu a coluna coletiva da multidão. jaswinder começou a

Rhymn nursey cantar seu favorito, um sobre o lobo branco que veio

Para baixo da montanha para comer até o mau homem que estava sofrendo o
pouco

Indian girl. Ela cantou em Indian assim a multidão não sabia que ela era

Cantando, as Filhas do templo sorriu, eles tinham cantado essa canção

Quando eram meninas. Percy entrou em vista a cavalo no alto de sua

Ônibus do funeral, ele rachou seu chicote, peludos Amjit uivou como se na dor,

A distância foi selvagem os animais no Jardim Zoológico Dudley. Se pudessem eles

Sair e salvar seu amigo, Amjit da white wolf.

Notícias Central não tinha a menor idéia do que estava acontecendo, ele apenas
olhou

Grande, o TPI teria pago através do nariz para um show.

A tripulação de Midlands hoje não sabia o que estava acontecendo, apenas

Filme, a película, o francês teria se encaixa se viram, ele fez

Seu filho e Lumiere mostra olhar realmente pegajoso. Aqui em Black Country



Teatro Real e poesia em movimento. foi o professor de

A partir de literatura da universidade aberta que se juntou o piquete começou a

Sorriso, ele tinha uma pequena idéia do que estava acontecendo, mas ele não estava
indo para

Dizer, se as pessoas queriam saber, então eles deveriam estudar Literatura
Oriental.

Jaswinder fez seu caminho através da multidão até que ela chegou ao

Old Forge Casa Do Conselho porta dianteira, uma vez lá, ela bateu e exigiu

Deixar de ser, uma miniatura da haste preta. Mas como Black Rod tinha a porta

Bateu em seu rosto. Percy rachou seu chicote, Jaswinder bateu a porta

Do Conselho House mais uma vez e, em seguida, com peludos Amjit uivos para
todos

Ele foi vale Jaswinder correu para o funeral treinador. Patrick pegou-a,

Percy rachou seu chicote e, em seguida, gritando como um demônio Percy andava
para fora.

Jaswinder cobriu o rosto com as mãos, como se para esconder as lágrimas.

Amjit Hairy correu após o treinador que estava construindo a velocidade, o Jazz

Banda ficou para trás para reproduzir música triste.

A equipe central de Notícias gritou para uma expedição rider", como

O vento ", obter este no ar. A equipe ambled Midlands notícias de hoje

A sua posição para o pub, porque aquele é o lugar onde eles haviam deixado sua

Tv parabólica. jaswinder dentro de trinta minutos, a white wolf e a

Black funeral treinador eram o assunto das Midlands, a BBC, em rede



Em todo o país. Espancado até a Central decidiu chamar de anel

Na Universidade de Birmingham, alguém deve compreender o significado
simbólico de

A música a menina cantava.

Com certeza alguém não entender, era apenas uma simples canção

Que as crianças tinham cantado durante mais de quinhentos anos, mas com todas
as coisas.

Simples, o acadêmicos tornar complicado, não só tinha que ser um

Subtext, e as coisas foram difíceis subtexts, tinham de ser, eles foram

O pão e a manteiga para trabalhos acadêmicos. Vereador Albert Pratt O.B.E.

Assisti todos os programas de notícias, naquela noite, ele se sentia mais doentes e
mais doentes.

Pouca dificuldade local poderia lidar com ele, mas agora cada Tom, Dick e Harry

Estava tentando explicar o subtexto de um rhymn seu berçário sangrenta.

Secretário tinha explicado para ele, mas agora tinha aprendido T.V. nacional
homens

Discutindo o lance sobre o subtexto sangrento, e ele correu para fora de seu anti

Indegestion tablets. Foi apenas o pensamento de ter sua Albert Rd que

Mantidos os pobres vereador indo.

Quando Percy e Patrick voltou para a rua eles riram

Suas cabeças, tinha sido muito divertido, a cobertura da TV foi um

Bônus adicionado. Quando Percy tinha mudado de volta em sua roupa normal
Andy

Mostrou seu uma entrada antiga, a mais antiga das revistas.



"Então, você vê, pai, as pedras tinham um filho quando a mãe era cinqüenta e
cinco.

Como sabemos que é impossível, no entanto, a empregada despensa morreu em

Parto, e foi-nos dito para dar a ela o melhor de funerais.

Tomou seu corpo à sepultura no coach você estava andando hoje! "

Explicou Andy.

"Então, as pedras são descendentes de bastardos, e ele quer ser selecionado

Como candidata, " Percy sorriu, eles tinham uma vantagem sobre a

Builder agora.

Mais tarde naquela noite Percy tocou senhor Pedra o builder, talvez um

Pouco a persuasão retardaria a estrada para baixo um pouco.

"Olá, é que o senhor Pedra. Este é Percy Frost aqui, seu local ou

Eu deveria dizer a sua família de undertaker, " começou a Percy.

"Eu sou um homem ocupado, eu tive que Albert sangrenta Pratt nas minhas costas
Todos

À noite. Então, o que você quer? " Retrucou o Pedra.

"Bem, eu estava olhando através de meu antigo oficial e ele vê que você nos deve
dez

Sh. e 6 d. halfpenny, " disse Percy apreciando cada segundo.



"Eu não sei qual é o seu jogo, mas nós pagar pedras em nosso caminho, " disse um
cansado

Senhor Pedra.

"É engraçado que sua família deve pagar o funeral do pantry maid

Ou é, " Percy jogou a isca e esperou pela resposta.

"Olha eu sei que sou descendente de um bastardo, mas que pelo menos a ele?

Família fez a coisa decente, todos os anos, no aniversário de sua morte

As flores frescas são colocadas sobre o túmulo da empregada despensa, o que mais
pode-nos Pedras

Fazer? " irritou o senhor Pedra.

Percy tinha o plano de virar, o que mais ele podia fazer ou dizer.

"Bem, eu posso lhe oferecer meu apoio quando você ser selecionado para se
apresentar como

Nossa M.P., " siad Percy fora o topo de sua cabeça.

"Fat chance de um Liberal ficando eleito nesta área, e com isso

Vereador obtendo-me a fazer o seu trabalho sujo, eu adoraria sair dessa

Contrato só estou encurralado ", suspirou o senhor Pedra.

Houve um lampejo de esperança, apenas um lampejo, mas havia esperança, Percy



Sabia que era como tentar rolar um 6 duas vezes, mas ele iria dar-lhe uma
tentativa.

"Você já ouviu falar de Carol Sansão, ela tinha o melhor cérebro jurídico ao redor,

Se você pode ser a minha empresas funerárias em onze amanhã, então eu tenho
certeza que ela pode

Saí deste contrato. Tudo o que precisamos é de um pouco mais de pressão, então

A opinião pública vai fazer o conselho de volta para baixo, " Percy estava quase

A MENDIGAR.

"Só me responda uma coisa, eu ouvi sobre a notícia de que o little Indian

Menina estava cantando um rhymn de berçário, é verdade? " O Senhor Pedra foi
mellowing

Agora.

"É, nós tivemos que improvisar, apenas para manter a bola rolando, a nossa

Casas e empresas que são ameaçados, " explicou Percy.

"Ele teve um monte de bolas que fez, ok. Eu vou ver você em onze. Além

Eu li em diários de família que as geadas são as melhores pessoas que você

Poderia esperar para atender. Veja você em onze então, " disse o Senhor antes de
Pedra

Desligou.

Percy olhou para o retrato do avô na parede e, em seguida,



Derramando-se de uma bebida que ele brindou o passado e esperança para o
futuro.

Levou um monte de persuadir, mas Carol Sansão foi para ver Percy

Às onze no dia seguinte. Ela analisou o contrato, parecia válido.

"Bem além da ortografia ruim eu diria que a coisa é legal, mas o que é isso

P.a. Road business? " ela pareceu um pouco confuso.

"Eu nunca notei isso antes, " disse o Senhor a pedra.

Antenas de Percy rose, não podia ser podia?

"Albert Pratt Road, o daft amaldice é nomear a estrada depois de si mesmo, nós

Todos sabemos que ele queria um cavaleiro, não o O.B.E., então o que ele faz

Antes que ele se aposenta. Ele constrói uma estrada em sua própria honra! " Percy
era

Fumos.

"Eu estou indo para baixo o Conselho imediatamente ele pode empurrar sua
estrada, " disse um

Senhor indignado de pedra.

"Eu poderia tentar e obter o contrato jogado fora em um Tecnicismo, com o

A má ortografia, aventurou " Carol Sansão.



Por isso, a pedra, o Senhor iria dizer Vereador Albert

Pratt O.B.E. sangrenta o que fazer com a sua estrada, e Carol Sansão dir

Ele, que o contrato era inválido. Como para o chamado direito de Percy, ele

Teve que realizar sua última direitos por um falecido.

Vereador Albert Pratt O.B.E. não era um homem feliz, todo

Old Forge parecia ser em armas contra sua estrada, seu epitáfio foi

Deveria ser o caminho, não um jamboree que estava com ciúmes de Birmingham.

Por que as pessoas não podiam ir e segure sua jamboree em Birmingham e deixá-lo

Sozinho. ele até tinha Birmingham tentativa fazer perguntas sobre quem eles

Pode contactar para obter tal jamboree para sua nova praça, um despojo

Pela estátua de plástico boba que já foi o ridículo de

Birmingham : alguns guias de turistas descibing-o como "o sentido de britânico

Humor", embora os visitantes de países do Bloco de Leste disse que lembrou

Eles Lenisist de estatuetas para casa.

Quando tudo terminar, quando os carrascos, o

Empresas funerárias, as Filhas do templo, os médicos e a plebe

Da Open University para casa? , pelo menos, as pessoas tinham ido embora T.V.

Por agora, Conselheiro Albert Pratt estava feliz de que, algumas de suas orações

Foram atendidas, pelo menos.



As orações do resto do street e Old Forge estavam prestes a

Ser respondidas também. Senhor Pedra tinha construído uma cabeça de vapor
enquanto dirigia Carol

Sansão a forjar a antiga casa do Conselho, ele queria sangue, não sangrenta

Vereador estava indo fazer um tolo de ele. Ele iria lhe custou caro já

O que com um aleijado JCB graças ao Big Sid's amigas, mas para ele

Ser a construção de uma estrada, o Albert Pratt Road, que era um pouco demais
para

Engolir.

Percy tinha três no rádio como ele terminou fora de seus direitos por um

Falecido, ele penteou o cabelo de uma mulher de idade, uma mulher que tinha
amado

Morreu sozinho. Rádio Três tinham acabado de um concerto de música de Mozart

Como Percy pegou a tampa do caixão e sorrindo para a velha pôs a

Tampa em posição.

"Bem, eles vão ser um funeral simples para você, embora tenha certeza de que eles
vão ser

Sem você jogando em um poço como pobre Amedeus. eu vou estar lá para dizer
um

Algumas palavras de despedida, Senhora Deputada Murphy vai estar lá
também, Andy vai vir também

Se nós não estamos ocupados e meu amigo Bill vai estar lá também. Assim você não
vai ser

Sozinho Realmente. Você não Elenor Rigby, você vai encontrar amor e abra



Braços esperando por você do outro lado. Você vai mesmo encontrar-se com
Mozart, " disse

Percy enquanto ele começou a apertar o primeiro parafuso no caixão.

Rádio Três começou a jogar um pouco, Percy Bartok estremeceu e comutada

Para marcar a Rádio WABC braço00.

"Há que é melhor, não é bartok minha xícara de chá, Apenas evitá-lo como

A praga quando você chegar ao céu. Stick com Mozart, você terá como

Diversão " Percy suspirou, era sempre triste quando ele foi enterrando alguém que

Tinha morrido há meses.

A velha senhora tinha ninguém para reclamar dela, agora, depois de tantos meses
a

Conselho tinha lançado seu corpo para o enterro de armazenamento a frio. A sua
alma tinha

Esperou ao redor no escuro, à espera de seu corpo para ser enterrado, e então

Só então ela seria no seu caminho para o céu.

Em Old Forge Casa Do Conselho Senhor Pedra foi assalto seu caminho passado

Vereador secretário Albert Pratt, Carol Sansão seguiu com um

Sorriso apologético. Senhor Stone bateu seu punho sobre o vereador é grande

Secretária, pessoas importantes que o tamanho de sua secretária é importante.

São um pouco como as crianças quando partilham um apple insistem no "big

Metade", quando as duas metades são iguais. Eles são tão importantes que trivia

Mais importa. Essas pessoas importantes tendem a ser muito covardes, bem



A julgar pelo suor saindo de o vereador era um pouco de medo,

Ele teria escondido atrás de seu secretário, mas ela era apenas um pouco de
deslizamento

Uma menina indiana.

"Você tem um encontro? " o vereador blustered.

"Não, mas tenho o seu contrato, " Senhor Stone cuspiu as palavras como se elas

Foram veneno.

Carol Sansão decidiu intervir, que é o que ela estava lá para depois

Todos.

"Falando como deputado, advogado, é meu dever informar que o

Contrato entre você é inválido, começou " Deixe de Sansão.

"Então, no inglês liso sem mais sangrenta road, " disse o Senhor a batida de pedra

Secretária do vereador com o punho novamente, fazendo com que os vereadores
caneta e

Conjunto de lápis para cair no chão.

"Bem, se não há nenhuma estrada então nós não pagar? " respondeu um barum

Vereador.



"Nesse caso eu vou imform meu advogado para processá-lo, " o Senhor sorriu de
pedra.

Fora o secretário aplaudiam, sua irmã era uma das Filha De

Demonstarting fora do templo.

"Venha, venha, vamos falar como senhores, " disse o vereador

Retrocesso.

"Olhe o seu contrato é válido e que, " Senhor Stone sorriu, ele tinha

Sua próxima salvo pronto o golpe que seria Vereador Albert Pratt fora

Da água.

Fora o secretário-Uddam do namorado, o chefe de segurança tinha parado

Por ver a sua menina. Ela pôs um dedo em seus lábios, tão juntos, eles poderiam

Ouvir o argumento que ainda se enfureceu.

"Você não pode jogar fora um contrato devido a alguns ortografia

Erros? ", disse o vereador tentando exsudado charme, mas apenas OOZING

Em vez disso.

"Olha, se tratava-se de um exame de inglês você falhar, e como é um contrato é

Evem mais importante, para mantê-lo", afirmou o flicking pedra no



Contrato com o dedo, o contrato rolou sobre a mesa e pousou em

O vereador de volta.

"Mas, mas você não pode, " gaguejou o vereador.

Fora o secretário e seu homem aplaudiu, eles odiavam o vereador,

Toda a equipe do conselho o odiava e suas grandes charutos que ele

O rosto inchado em todo mundo.

Dentro do gabinete do vereador Albert Pratt chegou para seus charutos, ele

Oferecido ao Senhor uma pedra, ele foi jogar de vez. grande charuto, grande
homem é

A idéia, apesar de que morreu uma morte como figuras de câncer de Rose, mas
alguém

Esqueceu de dizer Albert Pratt, apenas Jimmy Saville fumados maiores, mas

Jimmy era alguém como, por Albert Pratt, ele era apenas um Pratt.

"Olha meus queridos chap, você não quer comprometer futuros contratos você?"

Disse o vereador que adopta um tom superior, embora ele então teve um

Aplicar a tosse que arruinou este estratagema.

"Você pode parar de fumar, por favor isso é nojento, perguntou " Miss

Sansão, abanando a fumaça para longe.



O vereador ainda mais inchado,ninguém lhe disse o que fazer no seu escritório,

Em sua casa do conselho. Deixe Sansão estava ficando irritado por agora.

"O contrato é inválido, sue me se você gosta, mas não há melhor

Advogado em Midlands que deixe de Sansão. Então é isso, então vamos amar

Você e deixar você como minha velha mãe dizia, " com que o Senhor abriu de
Pedra

A porta e estava prestes a sair.

O vereador estava apto para o busto, ninguém estava indo a pé para fora sobre ele!

"Você está demitido de qualquer maneira, nós vamos chegar alguém para construir
a estrada! " ele

Depois gritou senhor Pedra.

O Senhor tocou de Pedra Deixe Sansão no braço, ele olhou para ela como se
dizendo

Ela escutar atentamente para ele dizer apenas uma vez.

"Você não quer dizer o Albert Pratt Street você, " o Senhor falou as palavras de
Pedra

Silenciosamente.

O secretário e o chefe de segurança olhou passado Mr e Miss Pedra

Sansão, o que era o murmúrio ruído. Albert Pratt estava em um estado de



Choque, como eles poderiam saber, ele olhou para o contrato e os planos

Com ele. P.a. estrada foi mal escrito sobre ele.

"Mas como você sabe, " ele sussurrou.

"Você velho bastardo, " afirmou o secretário.

"Sim, você velho bastardo, " ecoou o chefe dos serviços de segurança que sempre
seguiu

As sábias palavras de seu melhor garota.

Deixe Sansão sorriu, testemunhas de Albert Pratt's ego, ela teria um campo

Dia se foi a tribunal. Ela tossiu, ela realmente odiava os charutos

Albert Pratt foi tabagismo e fizeram tanta fumaça.

"Eu acho que seu tempo você teve uma evacuação, " disse Miss Sansão como ela

De propósito acidentalmente bater o alarme de incêndio.

Percy estava apertando o último parafuso no caixão, ele colocou o

Placa de nome no último Derby, Joana era o nome da mulher era notícia WABC.

Na próxima, um repórter tinha sido estacionadas lá por dias, um farol e wabc

Sabia o significado de rádio comunitária. Albert Pratt foi sobre a martelo

Página Principal o último prego em seu caixão. Os sinos, os sinos, para quem

O pedágio de sino, suspenso para o Vereador Albert Pratt O.B.E. Percy

Ouviu as notícias como eventos desdobrado, seu um braço tocando o nome



Placa.

"Aqui no Old Forge Casa Do Conselho os sinos, os sinos são fogo

" Começou a tocar, o repórter.

"E as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão rindo também, eu não sei o que

Está acontecendo, você pode ficar comigo? " perguntou o repórter.

"Não vamos perder isso por nada", disse o chefe de notícias voltar

No estúdio.

"Parece que o empreiteiro encarregado de construir a estrada tinha jogado o

Contrato de volta no rosto. Parece que é inválida. Hang on

Há o chefe de segurança aqui ele quer é dizer algo. "

"Eu e minha filha estavam fora Albert Pratt's porta quando o Senhor e a sua pedra

Advogado saiu. Senhor Stone disse algo sobre o caminho a ser chamado

Albert Pratt road. e o vereador disse "Como você sabia " ".

O chefe dos serviços de segurança é melhor garota pegou o microfone e traduzido

A notícia em cinco línguas indianas.Ela terminou fora em Inglês.

"Então nós temos a prova de que temos sempre conhecida, Ablbert Pratt é um
bastardo



" Tudo bem!

O repórter de rádio não sabia o que dizer a seguir foi apenas sua primeira

Semana no trabalho após obter seu grau de comunicação Conselheiro.

Albert Pratt apareceu na porta da casa do Conselho, ele tinha muita

Para dizer.

"Você está tentando arruinar-me, nós sabemos que você está tentando entrar na
política para

Os liberais. Você pedras são tudo a mesma coisa, você acha que eu não sei sobre

Você sendo um bastardo. As flores sobre o túmulo de um pantry maid, e como

Para o seu advogado, ela é muito bonita, ela não é quão bem você sabe

Ela, bem como uma despensa maid aposto! " assola o vereador.

Houve um suspiro da multidão, o homem tinha ido fora de sua cabeça, que foi

Com certeza. O Senhor parou de pedra em seu caminho, ele olhou no Miss
Samson

Antes de beijar sua mão. Albert Pratt O.B.E. ainda assola sobre a moral de

Os construtores e os advogados, as multidões se sickened por sua língua.

Ele ainda se enfureceu.

"Sim, eu sou descendente de um bastardo, e sim, eu quero ir para a política,

Não que eu uma chance de serem selecionados sozinho, mas ser eleito.

Uma coisa que eu sou é um homem muito feliz no casamento, e sim deixe de
Sansão é muito

Belo, mas ninguém está indo para dizer coisas sobre ela. Porque ela é uma dama e



Como para você, você é o único por aqui bastardo! " irritou o senhor Pedra.

Com a batida de pedra que o Senhor Vereador Albert Pratt na mandíbula,batendo

Ele fora frio. A multidão aplaudiu e ouvintes de todo o País Preto

Aplaudiram, ele não poderia ter acontecido a um homem melhor!

Percy comemoraram muito, ele estava sobre a lua, ninguém poderia resistir ao

Peso da opinião pública agora!

"Você ouviu que Joan, olha como a nossa em SORTES! " Percy bateu o

Caixão, ele era um homem feliz.....

Como para vereador Albert Pratt, renunciou por motivos de saúde,

Ele não poderia ficar pessoas rindo dele em seu rosto. Ele poderia ter processado

Senhor Pedra para assualt, mas deixe Sansão tinha dito ela sue ele por difamação

Se ele processou o senhor Pedra. Como para a estrada, que subiu no fumo como um
dos

Albert Pratt's charutos. Joan Derby foi sepultado,sua alma podia deixar seu

Restos mortais para trás. Percy tinha pedido toda a gente, desde o cerco de Velho

Forge Casa do Conselho para vir, tinham sido seus amigos e amigos

Da rua. Eles poderiam, pelo menos, partilhar a sua alegria com a lonely lady.

Foi assim que Joan Derby foi enterrado, mas não como Elenor Rigby, para

Joan tinha uma igreja cheia, transbordando com as pessoas, pessoas reais de todas
as formas



E tamanho. era mais uma celebração do que uma triste ocasião, Todos

Deu um suspiro de alívio que a rua foi salvo.Joan Derby's alma suspirou

Também, como ele fez é o caminho para o céu, finalmente livre, finalmente
livre, e

Talvez Mozart seria a primeira alma ela atender...

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com

O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker (C)

Por

Michael Casey

Capítulo Nove...o casamento a uma pessoa, o casamento de um povo

************************************************************



Assim Joan Derby foi enterrado, enquanto a multidão de Pranteadores arquivado

Percy ficou ao pé do túmulo dela. Ele jogou uma rosa vermelha para ela

Caixão.

"Bem Joan, eu espero que você me perdoe por convidar todos. Eu não te dizer

Que você não estaria sozinho, mas as coisas certamente tomou em uma vida do
seus

Própria. Só espero que você gostou do Jazz, tenho certeza de que Mozart teria

Aprovado de qualquer maneira, ele gostava de coisas para ir com um swing. é um
bom trabalho que eu

Penteou o cabelo demasiado, você olhou o seu melhor por toda a multidão. Bem eu
vou

Ser dizendo adeus então,mas não se esqueça de evitar como o praga, bartok

Mozart é um olhar para fora para, " com um último olhar para a placa de
identificação

Sobre o caixão Percy deixou Joan Derby para descansar na paz eterna.

Em outro canto do campo, a grama não ter sido cortado

Em tempos assim o cemitério parecia como um campo de pedra, o Senhor estava
dizendo a poucos

Palavras para um longo mortos despensa doméstica.

"Bem, eu sou pesaroso que seu nome tem trazido acima, mas eu não estou triste
que você

Estavam em um dos meus doces ancesters, mas para você eu não estaria aqui.



Não tem a menor chance de ficar no Inferno agora seleccionado, não que eu
começ

Eleito, mas eu só vim para dizer que eu amo você, todos nós, pedras, amo você.

Eles vão ser flores em sua sepultura no seu aniversário para o próximo

Cem anos, assim como não foi para o passado de cem.

Eu vou deixar você, " dizer aquelas palavras, o Senhor se inclinou e colocou a
pedra

Um enorme ramo de flores no túmulo de uma despensa doméstica.

Percy tinha manchado o Pedra no canto mais distante do cemitério, assim

Ele fez o seu caminho até ele. Percy percebeu o cacho de flores e leia

A inscrição: "descanse em Paz Amado " Limpeza de despensa, Percy olhou o
Senhor

Pedra no olho, havia lágrimas.

"Bem, uma promessa é uma promessa, então eu vim para dar o meu apoio, eu vou
fazer

Tudo em meu poder para ajudá-lo a começ eleito, " Percy estendeu o

A mão.

Senhor Stone tomou-a e apertou-a firmemente, com uma despensa empregada
como uma testemunha de um

Lidar foi atingido, no céu, Mozart tinha atingido um tune-up em Joan Derby's



Licitação, foi a de março, começando lentamente, sempre tão lentamente, mas
seria

Criar e construir, assim como um construtor constrói, e ele acabaria em

O Parlamento, e não tornar-se-ia uma dança, uma dança, uma dança feliz

Preto para o país.

Sid estava cantando, um sinal tinha subido no final da rua, um

Novo camião e parque de estacionamento estava sendo construído pelo Conselho, a
estrada estava morto

E enterrado. Grande Sid ainda estava cantando quando Len entrou segurando uma
dezena de

Por fotos de sete polegadas.

"Olhe para estas Sid, espero que gostem deles, " disse Len colocando uma foto em

Sid chopping block.

Era um anel do Senhor Vereador Pedra bater Albert Pratt O.B.E. por seis

Todos com cores fantásticas.

"Mas de onde você tirou isso, eu pensava apenas Beacon News estava lá para

Cobri-lo, a tv e os jornais tendo ido para casa, " Big Sid perguntou como ele

Saboreou a visão de o vereador obtendo sua justa recompensa.

"Bem, eu tenho algumas câmeras em casa, eles são caros, Japonês

Você sabe o que eles fazem em sua nova fábrica, Black Country " começou



Len.

"Você e a câmera deve ser bom para obter um tiro como este, " sorriu Sid.

"Bem seus netos crescer tão rápido que eu me decidi começar um bom

A câmara, portanto, tornou-se uma espécie de hobby, " disse Len olhando para o
chão

Embaraçado em sua própria despesa reckless.

"O seu direito, Len, tirar fotos como muitos como possível, uma foto é algo

A ACALENTAR, " explodiu Big Sid.

Len sorriu como uma schoolkid, ele gostava muito de Sid, que quase poderia ser

Irmãos. a senhora deputada aconteceu por Murphy, ela começou a olhar para as
fotos,

Len tinha usado uma velocidade de obturação alta então, ele teve uma série de
instantâneos que chamou

O vereador como ele caiu.

"Eu não me importaria de uma câmara como essa, com o Patrick e o casamento

Bebê chegando também, " ela disse, ela analisou as fotos.

"Esta é a senhora Murphy, mãe de Len, Patrick, " explicou Big Sid.

"Patrício penitência mãe? " perguntou arqueando as sobrancelhas de Len em causa



Marcas.

"O mesmo ", respondeu a senhora deputada Murphy.

"Bem, vai ser uma honra ter você comprar uma câmera, eu vou

Trazer a carne do Sid, então eu vou dar-lhe um elevador no congelador camião, "

Len disse com um sorriso.

Percy e o senhor Pedra estavam em estudo de Percy, o Senhor estava lendo a
pedra

A entrada no antigo Frost oficial sobre o enterro do pantry maid.

"Posso ter uma cópia desta foto por favor, apenas por valor sentimental você

Sabe o que eu significo, " Senhor Pedra soou quase apologética.

"Certamente, agora sobre a seleção reunião hoje à noite, eu vou vir e

Dizer algumas palavras, eu não sei o que eu vou dizer, mas vou pensar em algo,

Então, uma vez selecionado o seu eu vou levar você a um tour a casas de repouso ".

Len entregue alguns lados da carne para um talhos enquanto deputada Murphy

Entrou na loja de câmera ao lado. Ela foi até o balcão e

Abriu a mala, ela tinha algumas centenas de notas dentro.

Assistente olhos brilharam quando viu as notas. Então ele lhe mostrou todas as

Caro câmeras, tentando cego com a sua ciência, tentando obter todos os



Seu dinheiro. a senhora deputada Murphy estava a ponto de comprar um
realmente ridículo

Câmara quando Len entrou. Ele entrou para o contador como George pronto para

Slay O Dragon.

"Escute sonny, ela não quer que, " disse Len como ele tomou a Senhora Deputada
Murphy's

O dinheiro da parte superior do balcão.

Ele começou a esvaziar os bolsos, ele tinha mil libras em seus bolsos

Além de seu telefone celular, sua câmera e sua carne tão segurando seu facão.

Facão na mão e a câmera com Flash Black Country no outro lado

Ele explodiu para o assistente assustado.

"Isso é o que ela quer, o Flash Black Country,um objectivo e o

Thingy, nenhuma destas coisas, " Len fez um gesto com seu facão, a

Assistant não estava indo para argumentar, Len era do tamanho do Big Sid depois
de tudo.

Então a Senhora Deputada Murphy comprou o flash Black Country, o mais
recente

Câmera japonesa, construído no país, a campanha de publicidade.

Para a câmara havia um ferreiro que um horse shoe, as faíscas voando

Enquanto uma garota orgulhosa encaixado o processo com um flash. A Deputada
garantiu Len



Murphy que era bom o suficiente para suas necessidades, de modo que ela paga
seu

Setenta libras e deixou a beleza de uma mulher feliz, como assistente para a ele

Teve de se sentar, ele estava se sentindo drenado.

Como eles estavam deixando de Nangit Tangit que fez todo o PHOTOGRAPHIC

O desenvolvimento para a loja foi chegando. Ele colidiu com Len, assim algumas

Fotos do cerco de Old Forge caiu fora do Len's pocket para o chão.

"Desculpe moço você está bem, " disse Len como ele se Nangit acima do assoalho.

"Eu estou bem, eu não deveria ter sido em tal pressa, eu poderia ter

Ferir sua irmã, respondeu " Nangit.

"Ela é apenas um amigo, não minha irmã, " respondeu Len.

Nangit se abaixou para pegar as fotos Len havia caído.

"Hey homem, estes são realmente grandes, e que é a minha esposa, no fundo,

Ela era uma das filhas do templo " Nangit, sorriu.

"Balbinder, foi a esposa de Amjit lá também, " disse um orgulhoso Deputada
Murphy.



"O Homem que fazem grandes cartazes, eu não preciso de o negativo, mas eu

Poderia fazer realmente grandes cartazes destes ", afirmou a lavagem de Nangit

Fotos de mais nenhum de seus parentes.

"Bem, você pode ter estes, eu estou no caminho, Len Len Len's de carne,"

Disse Len apontando para sua van.

"Estou Nangit Tangit, eu faço o desenvolvimento fotográfico, " declarou o Nangit

Len entregando um de seus cartões de negócio.

Com o que eles disseram que seus goodbyes, eles provavelmente nunca encontrar
novamente.

Naquela noite, os Liberais, que eles tinham para finalmente escolher um

Para combater os candidatos por eleição para Old Forge e cantando a
bigorna. Senhor

Frederico tinha chance estava em todas as eleições para os últimos quarenta anos,

Ele sempre foi um mau quarto atrás dos dois principais partidos e os MRLP,

Ele era como um cordeiro sacrificial. Mas ele ainda tinha um assento no Conselho,

Assim, ele não mente.

Percy se levantou para falar para o senhor Pedra, os liberais não mente

Ele não é um membro, mais uma pessoa em uma ala reunião foi algo



A ACALENTAR, assim que Percy era deixe falar. Percy não sabia o que dizer, se

Só ele poderia dar o famoso discurso de Henry o quinto. Não que

Não fazer, assim lentamente Percy tem a seus pés, talvez palavras simples foram os

Melhor.

"Eu sou apenas um homem simples, a minha tarefa é para enterrar os mortos, eu
penteie seu cabelo

E arrumado-los para que suas famílias" pode tomar um último adeus, Um

Último olhar e um último beijo. a marca do homem não é o que ele diz mas

O que ele faz, o passado sobre o presente está aqui, mas o que da

Futuro. Agora é a hora de dar uma chance Senhor Frederico Chance,

De lado e deixar o outro ser testado pelo fogo, para encarar as lingas e setas

De Outrageous Fortune, para testar o coração e o espírito. Às vezes o

Espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas temos de tentar, não podemos

Simplesmente desistir e morrer. Temos de nos esforçar para que é o nosso
espírito, que é a nossa

A esperança, que é a nossa humanidade. Esperança além da esperança, da fé, para
além da razão

Acredito mesmo que não sabemos. Hoje eu enterrado uma senhora com o nome
de

Joan Derby, não tinha família, nem amigos, mas o seu funeral há

Foram mais de sete centenas de pessoas. pedi a todos os manifestantes da

Últimos cerco da Old Forge Casa do Conselho para vir, pedi-los

Para compartilhar sua alegria com uma senhora que tinha sido morto por meses e
não foi

Enterrado até hoje. eu estava errado, talvez eu fosse, mas pelo menos ela não



Ir para o Paraíso sozinho. Não tinha um bom, um ótimo enviar enviar fora em

Aliás, com uma banda de Jazz também. Quando foi todo eu tinha algumas palavras
para

Dizer com ela, pedi-lhe que me perdoe por convidar estranhos para ela

Funeral. Espero que ela tem, eu não vou descobrir até que meu corpo encontra-se
no

O terra também. Mas a ponto de, em um canto do campo, eu vi o Senhor

Pedra. Ele também estava pedindo perdão dos mortos, a partir de uma longa
mortos

Empregada, despensa para cem anos de flores foram colocados em seu túmulo

E para uma centena de mais flores será colocado no túmulo dela para mim agora.

Que diz mais do que qualquer homem de discursos vazios. no graveside I

Balançou a mão e prometeu fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tirá-lo

Eleito. eu sei que ele vai fazer um bom M.P., tudo o que ela necessita é para ele ser

Dada a oportunidade, Senhor Frederico Chance. eu sei que ele não significa M.P.

Minha nobreza, para ele, significa que meu povo, o povo aqui em Black Country

Old Forge e cantando a bigorna. Trata-se de um matrimônio entre um homem e
uma

Pessoas, no graveside eu vi o homem pôs a nu, eu vi as lágrimas em sua

Olhos, com lágrimas, lágrimas não conjurou para as câmeras de TV. Senhor Pedra

Ganhar esta eleição, não há 60 anos tem um Liberal ganhou aqui, mas com

Senhor Stone vai ganhar. Dar uma chance a ele o Senhor Frederico Chance, este é

Mas por eleição, daqui a dois anos as eleições gerais virá,

Então você pode tentar se o Senhor Stone falhar agora. emprestar-lhe o seu
manto, dar-lhe

Sua benção, provar que você é não Pratt Albert O.B.E., querendo todos



A glória para si mesmo. provar como os Liberais são liberais, eu sei

Que eu sou, mas um estranho, mas com o senhor Pedra o imperador realmente
terá

Novas roupas, o pequeno cão vai rir de ver tal divertimento, e os liberais

Vai fugir com a eleição, " Percy se sentou, ele estava suando.

Houve silêncio por um minuto, Senhor apertou a pedra de Percy

Por meio de mão ou obrigado. Então o Sr. Frederico Chance se levantou, olhou

Percy no olho, ele suspirou, por que oh por que Percy não estava na festa.

"O gelo ou posso ligar para você? " Percy começou o acaso.

"Percy está bem, " disse Percy.

"Bem, com a condição de que você escreve os discursos do senhor Pedra, vou dar

O meu manto, e minhas sandálias e cinto também, " disse o Senhor que era uma
chance

Batista pregador leigo.

O comité de selecção teve meia hora para selecionar formalmente Senhor

Pedra, então todos eles correram para fora de casa antes de suas esposas ficou
zangado com

Eles para fora tarde. Senhor Frederico Chance degrau de rádio e Sinalização

Deu uma entrevista ao vivo explicando porque ele estava pisando de lado para o
Senhor de pedra.



Ele fez muito do fato de que ele não era Albert Pratt O.B.E., ele também

Citação do discurso de Percy.

Como para Percy e o senhor Pedra eles foram ao longo da estrada para o pub,

Ambos estavam um pouco chocado, para dizer o mínimo. Para sentar-se em uma
bastante

Canto, eles tinham uma bebida.

"Bem, eu vou levar você a um tour de casas de repouso, eles vão ser dois milhares

Há votos para a pergunta, se eu recomendo que você, " começou a Percy.

"Não temos ainda uma esperança no inferno de ganhar, mesmo que o seu

Discurso que me selecionado, " pensou senhor Pedra.

"Para ser honesto, você está certo, mas há um poder em Black Country,

Sua como um dínamo, como um martelo batendo na bigorna, se podemos

Que o poder do chicote, então vamos dar-lhes um funcionamento para seu
dinheiro, "?

Percy.

"Bem, não é chamado de Old Forge e cantando a bigorna para nada, " disse o
Senhor

Rindo de pedra.

A entrevista ao vivo pub veio no rádio, um ânimo subiu, Cowdell Pat's



Estável de pugilistas foram regulares no Punchbag. Eles tinham ouvido sobre
Albert

Pratt sendo nocauteado, e eles gostaram. No impulso, Percy estava sobre

De sua cadeira e começou a gritar.

"Bem, rapazes este é o Senhor, venha aqui de pedra e agitar as mãos com o seu
futuro

M.P., Senhor M.P. de pedra antiga forja e bigorna cantando! " Percy gritou.

Houve um stampeed para agitar as mãos com o homem que ia colocar o vereador

Para baixo para a contagem.

"Olha eu não tenho uma esperança no inferno de ganhar, mas seria bom colocar
duas

Dedos para cima, os dois principais partidos, fazem exame de você para
concedido. Tudo que eu peço

É uma chance, você pode se livrar de mim novamente em dois anos na Assembleia
Geral

Eleição. Então, o que você tem a perder? ", disse o Senhor a pedra.

A cheers pugilistas do Percy e o Senhor deixou o Punchbag de pedra.

"Bem, isso é de dois mil cento e cinqüenta votos até agora, " disse

Percy soar como Paul sorrindo.



"Eu espero que você esteja certo, mas precisamos de dez vezes esse montante para
ganhar, "

O Senhor sorriu de pedra, ele decidiu tratar tudo como um jogo, de que maneira
ele

Não estaria decepcionado.

Eles estavam caminhando de volta a seus carros quando Len e família surgiu a
partir de

Ao virar da esquina, que tiveram sua noite familiar mensal, sorrindo

Len amplamente introduzido seu neto Tiago para Percy.

"Este é o James, o menino será a ensinar-lhe logo, programação " explodiu

Len.

"E este é o Senhor, a sua pedra foi no rádio, ele vai ser o

Candidato Liberal para M.P., para votar nele, " disse Percy.

"Será o Grande Sid e o resto deles votar por ele? " perguntou Len.

"Bem, eu vou, você vai ter que pedir-lhes, porque não toca-lo no que

De seu telefone celular? " disse Percy.

Assim que Percy disse que a Len estava no telefone para Big Big Sid Sid.

Apenas disse que ele respeitava a opinião de Percy para ele votar da mesma forma.



"Certo, isso é resolvido do que, eu vou passar a palavra, talvez nós vamos ter

Os carniceiros você em torno de lojas eu lidar com, " pensou Len segurando seu

Mão para o senhor Pedra para agitar.

Eles disseram que as suas despedidas. Percy agora contada tinham quatro e uma
metade

Mil votos no saco, o que com a influência do Len, e como ele tinha

Len disse, em dois anos, eles poderiam começar a condução do Senhor se
transformaram em pedra

Para ser um vegetariano. Len ainda estava rindo quando ele conseguiu voltar para
o carro.

Como ele colocou o celular de volta no bolso, ele encontrou a Tangit Nangit

Cartão de negócio. Len começou a rir, ele teve uma idéia que tornaria o

Todo o país preta rir.

O início da manhã news anunciou que a décima primeira hora

Para os candidatos democratas era para ser Senhor da Pedra. Em seguida,
construtor de relatórios

Veio de cartazes que aparecem na antiga forja e bigorna cantando

Círculo eleitoral. Os cartazes eram todos sobre o
conservador, mão-de-obra, MRLP

E o Partido Liberal escritórios. Os edifícios tinham sido totalmente cobertos se

Dom não envolto em posters de senhor Pedra bater Albert Pratt O.B.E.

Os MRLP reivindicou a responsabilidade como ws tão engraçado, envolto de
edifícios



Quem teria pensado que era uma idéia?

Foi ideia do Len, mas Nangit Tangit foi inundada com pedidos

Uma vez que as pessoas tinham visto os seus cartazes "anunciada" na sede do
partido.

A cueca no Punchbag riu até eles clamavam, eles realmente iria

Votação para o Sr. Stone agora. As principais partes denunciado todos como
vandalismo,

Senhor refered pedra todos para Carol Sansão Percy era seu advogado.

Preocupado, inicialmente, mas depois pensei melhor, Preto país as pessoas têm

Um bom senso de humor, e além disso eles seriam votos a ele.

Sorrindo, Paulo decidiu começar a agir, então ele começou a

Aceitar apostas sobre a eleição. Ele tinha trabalhado para fora que ele tinha pelo
menos cinco claras

Mil Libras da aposta, então ele decidiu colocar um mil para

Senhor ganhar em pedra. Talvez Sorrindo Paulo ainda estava sendo um
chinaman, mas

No entanto, ele entrou na cidade para a Ladbrokes e coloque um mil para ganhar

Sobre o Senhor de pedra.

Os preparativos para o Patrick e o casamento de Junho tinha atingido um

Levante, a senhora deputada Kemp. Ela tinha decidido que queria um casamento
tranquilo,

Apenas Patrick e Junho, ela e o senhor deputado Kemp, e a Senhora Deputada
Murphy poderia vir

Muito embora o estômago de Junho não tinha começado a mostrar a Senhora
Deputada Kemp não quis



Qualquer dúvida sobre um casamento apressado, ela já havia decidido que as fotos

Seria retirado do peito para cima, e quando o bebê nasceu ela

Diga aos seus amigos que era prematuro.

A senhora deputada Murphy revirou os olhos quando ouviu as notícias de Patrick

E Junho.

"Deus soprar a velha puta, a levar o seu skither divil e sua bunda, não

Meu filho está tendo um casamento tranquilo. -Me uma pobre viúva e o

Puta velha quer privar-me do dia mais feliz da minha vida! Patrick

Se casar com uma garota legal e me grannie também, e a velha bruxa quer

Para ocultar as coisas. Você dois amar um outro alguém pode ver que, não

Como se a sua espingarda de algum tipo de anel de casamento, eu vou la e dar-lhe
um

Pedaço de minha mente, " a senhora raged Murphy sair de sua cadeira e posição

Para o telefone.

"Não, não, por favor, Shiela Patrick vai pensar em algo, vai ser uma

Grande casamento, apenas deixar tudo para Patrick, " disse: junho de derramar
óleo sobre

Águas Turbulentas.

"Sim, eu vou pensar em alguma coisa ", afirmou Patrick não ter uma pista para o
que

Ele diria.



"Eu disse a você, Patrick vai resolver as coisas, ou meu nome não é deputada

Murphy também! ", disse antes de beijar Patrick.

A senhora deputada, a senhora deputada Murphy Murphy brilhou também, ela
gostava do som do que, e

A julgar pela maneira de junho e Patrick beijou talvez eles davam-lhe um

Embreagem de netos. Não seria grande se não foram suficientes

Netos para formar um time de futebol gaélico, o Reino de Kerry teria

Precisa de sangue novo em vinte anos. Que lembrei que o urso em

Bearwood estava mostrando o futebol gaélico Na Sportscast, logo ela teria

Para obter Michael para dar-lhe um carro por lá, ela pop em Saint

Gregory's para uma rápida oração antes de massa ou talvez o futebol gaélico, se

Michael não estava ocupado com a rolagem e, em seguida, eles fazem uma tarde.

"Sim mamãe, eu vou classificar tudo, embora tenhamos de convites telefone

Em vez de colocá-los, a fim de manter as coisas de forma tranquila a Senhora
Deputada Kemp

Não saiba ", afirmou Patrick,foi o melhor que podia pensar para dizer.

"Eu acho que vou fazer, mas estou certo de que a senhora deputada Kemp teria
feito uma grande

Bruxa Malvada do Oeste, ela se parece com o real, o Mágico de Oz

Foi na televisão na outra noite, " disse uma senhora deadpan Murphy.

Junho apenas teve que rir, Patrick, Senhora Deputada Murphy era um terror a ser

Certo.



"Oh, você se importa se eu colocar o televisor ligado, só há um programa,

Sobre ter seu primeiro bebê, estou videoing-los, mas como eu estou aqui talvez

Podemos vê-lo juntos, " disse: junho como ela chegou para o televisor.

O televisor piscou, então piscou novamente e, em seguida, veio o som, mas muito

Baixa. A televisão estava em sua última as pernas com certeza.

"Há quanto tempo o televisor foi assim? " Patrick perguntou como ele a thumpt

Conjunto.

"Oh, não muito, talvez três ou quatro meses, tem sido um bom conjunto seu

Pai comprou alguns anos antes de morrer, " explicou a senhora deputada Murphy.

"Quase vinte anos, o seu tempo você tinha outra ", afirmou Patrick

Balançando a cabeça como um médico pronunciar uma pessoa morta.

"It's ok Eu estou acostumado com isso ", afirmou a deputada Murphy.

"Mas você pode comprar um jogo novo, você começ uma verificação a cada mês, a
partir do

Padaria, " disse um Patrick sem entender.

"Mas eu estou economizando o dinheiro, apenas no caso de você são tolas e perder
o



Padaria, como uma espécie de rede de segurança ", afirmou a deputada Murphy.

Junho sorriu, Senhora Murphy estava pensando de Patrick primeiro e não a si
mesma.

"Olhar Patrick não vai bobo, você pode começar a gastar o seu dinheiro, Padaria

Além disso vou encaixar-lo ao redor da orelha se ele mesmo pensa, " disse: junho

Antes de cortar Patrick ao redor da orelha.

A senhora sorriu, Murphy foi seu amor em seus jogos, ela teria de cargas

Netos que tinha certeza, ela seria capaz de olhar para a senhora O'Toole na

Cara, senhora O'Toole tinha dez netos.

"Bem, é melhor ser indo então, se vamos pegar a venda, eu vi um sinal

Na janela como nós estávamos dirigindo aqui, T.C. Hayes de Berawood está tendo

Uma venda, " Junho se dirigiu para a porta, arrastando Patrick atrás dela.

"Do't ser criança tola, este conjunto é ok, a senhora começou " Murphy.

"Sim, para você, mas o que dizer quando o seu neto está sentado no seu

Volta assistindo Laurel e Hardy? " perguntou de Junho.

Ela tinha a Senhora Deputada Murphy encurralado, com um último sorriso, Junho
de colocar a mão no



A porta.

"Bem, se o tolo o suficiente para gastar o seu dinheiro, obter uma pechincha, " a
Senhora Deputada

Murphy fez uma pausa, " a senhora O'Toole tem cor ".

"Bem, você vai ter a cor e o controle remoto, " disse: junho sobre ela

Ombro, como ela e Patrick saiu da sala.

A t.c. Hayes encontraram Pedro com a barba, ele havia vendido um deputado
Kemp

A Technics sistema midi a semana antes, dirigiu-os à TV

Área.

"Deus, este lugar é como uma Tardis, a sua enorme uma vez que você começ
dentro, "

Patrick disse olhando ao redor.

"Podemos ter uma grande televisão com controle remoto, por favor, " disse: junho

Começando com a tarefa na mão.

"Por que não começar Nicam stereo e picture-in-picture, se estamos obtendo um
mom

Televisor podemos obter um bom ", afirmou Patrick ainda maravilhado com



O tamanho da loja.

"Nesse caso, nós vamos ter que, " disse: junho apontando.

"Isso vai ser, " disse o homem de vendas anunciando o preço.

"Isso é o seu melhor preço? " perguntou de Junho.

"Sim,o nosso melhor preço, inclui oe80 ", explicou o vendedor.

"Ele está pagando, " sorriu de Junho como ela apontou para Patrick.

Patrick percebeu o que ele falou para si mesmo, como o vendedor repetido

O preço. Só Patrick não poderia encontrar o seu livro de cheques. Junho oferecida

Seu cartão American Express Gold, em vez de vendas. o homem arqueou as
sobrancelhas

Quando ele a viu. Junho colocar no seu melhor sorriso e fez beicinho antes de
dizer.

"Sou John Kemp's little girl,papai comprou um sistema de seu Technics

Colega Pedro com a barba na semana passada. "

O vendedor verificado com Pedro, cheio de sorrisos, ele escreveu o

A recepção.



"Oh pela maneira como podemos ter um completo 5 ano gaurentee também, eu vi
o sinal

Dizer que você tem um centro de reparação aqui, " disse Patrick sorrindo.

"Você vai ter que me pagar de volta, no futuro marido da minha é que vivem longe
de mim,

Eu estou casando com você para o seu dinheiro, não a outra maneira ao redor, "
sorriu

De Junho.

Junho decidiu que iria tomar o conjunto com eles e, em seguida, e sim que

Esperar por uma van de entrega.Então ela levou Patrick's VW a partir do parque
de estacionamento ao redor

A parte de trás e estacionado sobre a calçada apenas pelos semáforos.

Patrick pegou o monstro televisor e procedeu-la fora, só que

Não iria caber no carro. Enquanto ele estava se perguntando o que fazer um
tráfego

Warden veio e foi indo para a partir dele. Patrick disse que ele era um amigo

De rodger's e fez a garota conhece, a menina fez, enquanto Patrick

Ela engatada na conversa de Junho assobiado estabelece um táxi. Por sorte

Ele, que era o Michael's táxi. Assim o televisor entrou no táxi com Junho,

Enquanto Patrick convidou a garota para seu casamento traffic warden, Roger
teria

Dar-lhe detalhes mais tarde.

De volta a deputada Patrick Murphy realizado o monstro dentro do televisor.



"Glória a Deus, olha o tamanho dele, eu vou poder pagar o meu

Electricy bill ", afirmou a deputada Murphy, colocando as mãos em seu rosto.

"Junho, escolheu-o, " disse Patrick, como ele coloque o televisor no canto.

"Bem, ele deve ser bom se Junho escolheu-o, " disse a Murphy.

Junho, em seguida, passei meia hora mostrando a Senhora Deputada Murphy como
usar o

Controle remoto, incluindo o picture-in-picture e a senhora de teletexto.

Murphy foi bem feliz. Tão feliz no fato de que ela se esqueceu de alimentá-los

Não que eles estavam com fome. de junho e Patrick Michael esquerda e a Senhora
Deputada Murphy

Ver a edição da tarde de Dallas.

"O que vamos fazer sobre o casamento, " questionou Junho

Como eles levaram a Harborne.

"Bem, Mark começou no bolo, já eu estava indo dizer-lhe, mas

Como vamos fazer todo mundo invisível para o casamento? " pensou

Patrick.

Eles ainda estavam tentando pensar em uma solução quando Patrick puxou a

Harborne junho casa. Então ela acenando adeus ele prometeu que iria trabalhar



Algo fora, eles têm um bom casamento.

"Então você ver o Amjit, sua mãe quer esconder o fato de que ela é

Grávida, então ela vai mentir para todos os seus amigos de posh e dizer que foi um

Whirlwind romance e um bebê prematuro ", explicou Patrick com um suspiro.

"Mas eu reservei já Nangit Tangit, ele faz vídeos de casamento, o homem esta

Não está acontecendo ", afirmou Amjit.

"Exatamente, ela não quer que isso aconteça, graças ao vídeo, porém, "

Disse Patrick suspirando novamente.

"Você vai olhar e falar com Big Sid, ele vai pensar em alguma coisa, além de

Jaswinder está ansioso para ser uma dama de honra, então temos de ter

Um bom casamento para você, " disse olhando para Amjit Jaswinder que estava
ocupado

Falando de Patrick o ursinho.

Patrick cruzou a estrada para Big Sid's, ele esperava que viria de Sid

Se com alguma coisa.

"Ela tem vergonha de o dom da vida, de bebês, " Sid apontou para sua parede

De fotos do bebê, ele não podia entender.

"Minha mãe disse que, " disse Patrick olhando para todas as fotos do bebê.



"Então o que é que vamos fazer? " ponderou Big Sid.

"Fazer com que os hóspedes invisível eu suponho, " murmurou Patrick.

"Ok, vamos torná-los invisíveis, se isso é o que é chamado para, eu vou falar com

Frank, não me preocupo lad, vai ficar tudo bem, " Big Sid espremido Patrício

Ombro.

"Quando você trabalha, você vai me dizer? ", disse Patrick em pé na

A porta de entrada.

"Não, eu vou te dizer nada, assim que a mãe-de-lei pode não culpo você

Por qualquer coisa que aconteça, " disse: Grande Sid com uma piscadela.

Patrick sorriu fracamente, ele só esperava Big Sid viria acima com um plano.

"Fancy vos envergonhardes do dom da vida, " murmurou balançando sua Sid
Grande

Antes de cortar a cabeça de pézinhos de porco.

Outra pessoa que estava planejando para tudo o que valeu a pena foi Percy.

Ele havia carregado um programa no Atari 1040 de Andy, ele foi trabalhar para
fora como



Muitos votos, o senhor deputado poderia confiar em pedra. Até à data teve 7145
votos. Len tinha

Foi tão bom como sua palavra. Senhor Pedra foi levado primeiro para a carne do
Len

Depósito, aqui ele encontrou 100 trabalhadores. Como sempre o Senhor disse-lhes
que pedra

Depois de dois anos eles poderiam funda-lo, foi, então, a eleição geral.

Depois de ganhar seu apoio Len tinha dirigido pessoalmente o Senhor em torno da
pedra

Área para todas as lojas, talhos, Senhor Pedra tinha dado um pequeno discurso.

Len estava orgulhoso dele, embora a pedido de Percy Len disse uma palavra sua

Próprio no fim. Ele disse a todos para dizer a qualquer dos principais especialistas
em matéria de prospecção do mercado

As partes que estavam a votar por eles. A razão foi que quando o Senhor Stone

Ganhou o que queria que fosse um choque, para ser um nocaute avassalador, a
palavra.

Trouxe o riso, como todos os talhos tinha um pôster de o senhor batendo em pedra

O bloqueio Pratt Albert O.B.E.. Os compradores fariam como Len perguntou

No entanto, deixe-as principais partes acho que eles tiveram a votos no saco e, em
seguida,

No dia da eleição por assistir a tv. Seria ótimo ver Sir Robin Dia

Olhando chocado, Pedro neve do Newsnight seria feito para olhar um tolo

Havia lógica por trás de tudo isso que se sentasse de Westminster.

E ouvir o M.P. de Old Forge e cantando a bigorna, o Preto

País houve pussy cat círculo eleitoral, que tinha um leão para uma M.P. e ele



Gostaria de ronco e ronco e rugido em seu nome. Houve um formigamento para
baixo a

A coluna vertebral dos espinhos do compradores como eles ouviram Len citar
palavras de Percy, ou

Palavras Percy tinha emprestado de Shakespeare.

Percy tinha também falou a Wayne, deixe que os tios vêm para o

Comerciante e deixe os tios trazer seus amigos. a partir de então, o comerciante o

Mensagem de ripple para fora, deixe-o ser batida bigorna, deixe a bigorna

Começar a soar, deixe a bigorna começam a ressoar, deixe a bigorna cantar.

Senhor ser a pedra M.P. para Old Forge e cantando Percy escreveu uma bigorna.

Discurso sobre o Atari então deu a pedra o Senhor dizendo-lhe para aprendê-lo
por

Coração, uma cópia do discurso foi enviado para Farol e WABC Pedra, então, o
Senhor.

Entregue o discurso, WABC decidiu vir e gravá-lo, secretamente

O homem na sala de imprensa para o enraizamento foi de pedra, ele era um fã de
boxe

Depois de tudo.

"Eu sou um homem comum, mas eu sou um dos que nasceram e foram criados, EU

Não sou descendente de uma família nobre. Eu sou descendente do lado errado

Do cobertor, mas não me envergonho, sou um homem orgulhoso, eu sou feliz

O homem. a ser seleccionado quando eu pensei que eu não tive uma possibilidade
é mas um

Milagre, e se eu começar realmente eleito o maior milagre que será.



Eu conheci açougueiros, padeiros e empresas funerárias e bebedores de cerveja
real,

Apesar de nós são diferentes, têm uma coisa em comum. Nós amamos o nosso
patch,

Nós amamos nossa casa, nós amamos Old Forge e cantando a bigorna. O que mais
posso

Dizer apenas ter uma chance em mim, como diz a velha canção de Abba, Senhor
Frederico

Oportunidade ficou de lado e deu-me a sua bênção. Agora eu estou pedindo para
você

O seu. Se eu não provar ser bom então em dois anos você pode atirar-me para fora,

Você pode até me chamar de bastardo como o senhor Albert Pratt O.B.E. fez. sou
de

Povo e para o povo, eu sou um homem comum, mas que gosta de seus bancos

Amargo e porco scratchings. Para mim M.P. significa Meu povo não como alguma
esperança

Secretamente para a minha nobreza, " terminando seu breve discurso o Senhor
pegou Pedra

Seu copo de bancos amargo e é abatido em um discurso, que era um

Sede de negócios.

Betty e Annie saltou para seus pés e fez cartwheels, eles

Votar nele se eles eram velhos o suficiente, e os tios, que também iria.

Se eles não querem as meninas para golpear seus rostos. A WABC reporter

Sorriu, sentiu um formigamento para baixo sua espinha, houve história,

Para ter certeza. O Senhor levantou-se da pedra e reconheceu os aplausos, ele
também

Salientou que embora os sentimentos eram seus seria desonesto se ele



Não explicam que o discurso foi Percy Frost's the undertaker.

Quando o discurso foi transmitido as principais partes quis saber quem o

O inferno foi este empresário, era um nome de código para um escritor, fala

Jeffory tinha desertado para Archer os liberais e ele estava escrevendo discursos

Para eles. Eles foram de fato aliviados quando descobriram que Percy

A geada foi realmente um empresário, além de sua prospecção mostrou que

A votação Liberal foi lixo para colocá-lo claramente.

Foi no meio desta campanha eleitoral que George e

Brownie decidiu casar-se com o luto, os dias foram mais.

Tendo um cuppa tranquila em Marcos's cafe, só eles se beijaram em público.

Todo mundo olhou, Brownie mostrou todo seu anel.

"Bem, eu sou casada com ele, você sabe, ele tem o direito de ter seu mau

Agora, " ela disse com uma piscadela.

"Nós não queremos qualquer confusão na nossa idade, não era uma afronta ",
afirmou George.

Os camionistas todos aplaudiram, George e o brownie tinha feito amizade com

Todos os continentals, assim, quando eles não tinham fofocas locais havia sempre

Notícias do estrangeiro. Então agora notícias de George e o segredo do brownie e
casamento

Beijando público alcançaria os confins da Europa. Os pilotos correram para



Os seus camiões e veio com guitarras e estranho e maravilhoso

Instrumentos. George e Brownie foram serenaded com músicas de dez

Países.

Foi quando tudo isso estava acontecendo que o Senhor a pedra e o Farol

E repórter de rádio WABC entrou para um refrescante cuppa. o repórter tinha

Foi lá quando o senhor Pedra tinha enviado Albert Pratt O.B.E. voando, agora ele
tinha

Foram atribuídos a permanecer com ele até o fim. Por isso o senhor comprou um
chá de Pedra

Ele e um para William sua sombra.

"O que está acontecendo aqui? " Perguntou o Senhor a pedra.

"George e Brownie casou, assim que os drivers são serenading eles, "

Explicou Mark.

"Você realmente deve ir para Paris, é o lugar para os amantes ", afirmou Henri

Que viviam nos arredores de Paris.

"Não, você deve ir para a Cidade Eterna, Roma, que é o lugar, " disse

Pietro.

"Não, Paris é o lugar, venha e fique comigo, ", disse Henri.



"Não, vir a Roma, fique comigo, " interrompeu Pietro.

"Estamos um pouco velhos para galivanting sobre, embora ambos são agradáveis a
julgar pela

Todas as fotos que já vimos ", afirmou Brownie.

O senhor ouviu de pedra, lágrimas começaram a se formar em seus olhos, ele
chegou em seu

Bolso interior.

"Olha, entrar em um avião e ir para ambos, seus amigos" vai reunir famílias

Você no aeroporto, eles vão mostrar a você um bom tempo, " o Senhor exortou
Stone como ele

Entregue-lhes um cheque em branco.

"Mas não podemos tomar, que mal conheço você, " disse a castanha.

"Meu Olhar ancester levou a empregada despensa no Grand Tour, foi em Roma

E em Paris, e foi lá que, olha eu não estaria aqui agora

Mas para Paris e Roma, apenas vá, " Senhor, mas ele estava envergonhado de
Pedra

Realmente não os quer ir.

"Olha você vai, minha família irá encontrá-lo em Paris ".



"E então a minha família irá encontrá-lo em Roma.

"Olhe Por favor, tenho o dever para com Percy e esta rua, estou realmente
apreciando

Este eleitoralismo, por favor, apenas vá, " Senhor Stone soprou o seu nariz, o

O lado macio de sua natureza tinha realmente saído ultimamente.

"Ok, vamos ir, mas nós vamos estar de volta no tempo para votar em você, "
blurted para fora

Brownie.

"Olha eu não dou a mínima que você votar, AMALDICE a eleição, apenas

Divirta-se, eu estou me divertindo graças a Percy suspirou, " Senhor Pedra.

Os camionistas todos aplaudiam, Senhor Stone sorriu e tomou um gole de seu chá.

William sorriu também, ele tinha tudo para baixo em seu gravador de
fita, ninguém

Gostaria de acreditar que alguém trabalhar para eleição diria,"Amaldiça a

Eleição", mas ele tinha-o em cassete.

Que noite Beacon e broadcast WABC gravação de Guilherme.

O café, ordinário folk Black Country pensei que era um golpe, mas

Quando ouviram o Senhor da Pedra e a "sniffles amaldiça a eleição" eles

Sabia que ele era real. Um disco puncionar o homem com um coração de ouro, e
apenas

Quem era Esse Percy, que foi duas vezes seu nome tinha vindo do outro.



Partes exigiu sombras para seus candidatos, WABC e giratórias foram apenas

Muito feliz de obrigar.

Que noite, Percy e o Sr. Stone conferidos com o Senhor Frederico Chance

No escritório de Percy.

"Bem, olhando o antigo painel de avaliação relativo à Andy's Atari eu diria que
temos 17476

Votos até agora, " disse Percy batendo no teclado.

"Mas isso é quatro vezes o nosso voto de última hora, você tem certeza? "
perguntou

Senhor Chance.

"Estes valores são precisos, Len tomou conta da cabeça quando o Senhor passou de
Pedra

Os carniceiros espalhados, Patrick teve uma contagem de cabeça muito quando ele
tomou o senhor Stone

O ARROUND padarias. " Disse Percy batendo no teclado.

"Você acha que nós realmente temos uma chance? " houve um olhar de descrença
na

Senhor Chance's eye.

"Bem, com duas semanas e meia para ir e graças a William, eu diria

Vamos ganhar, mas pode estar perto, Percy falou " Questão de naturalidade.



"Deus, eu preciso de uma bebida, " disse o Senhor Oportunidade limpando a testa.

Percy chegou para cortar vidro decantador, todos eles tinham um grande copo de

Wayne's reserva especial. Eles estavam brilhando de whisky quando o telefone

Tocou, definitivo chamado.

"Eu tenho que ir trabalhar agora, " disse Percy enquanto ele se dirigiu para a porta.

"Eu vou com você, o mínimo que eu posso fazer, " disse o acabamento de pedra

Seu whisky e na sequência de Percy para fora da porta.

Senhor Frederico Chance olhou para a tela do computador, este era grande, um

Liberal iria vencer pela primeira vez em 60 anos, e ninguém

Sei até que tudo anunciado. Ele decidiu ter uma outra bebida, Deus,

Foi grandes coisas, ele tinha algo como durante a guerra na

Red Cow pub em Smethwick.

Fora William seguido Percy e o senhor Pedra, ele queria ser

Um policial, mas sendo um repórter foi igualmente divertido. no repouso

Percy e o Senhor Stone assumiu um corpo, ele era velho Bridie, em sua 87

Foram mais vezes. O seu pai tinha uma despensa empregada grávida e assim foi

Banido para combater os Boers, quando voltou para casa, ele casou com outra



Menina, que foi empregada uma despensa Bridie também, por sua vez, havia se
tornado uma despensa

Maid. Ela tinha a mão do Senhor Pedra apenas o outro dia, enquanto ela tinha

Contou histórias sobre seu pai e o Boers, agora ela estava morta.

Foi um choque para o senhor Pedra, ele estava chorando como ele levou seu corpo
para fora do

Casa de repouso. Ele não faria qualquer eleitoralismo amanhã, ele iria para

O seu funeral.

Tudo isto foi observada e relatada por William o título.

Notícias no dia seguinte Beacon e WABC disse senhor Pedra estava participando
de um funeral

E não electioneer naquele dia. William entrevistou os moradores de

A casa de repouso, disseram-lhe que o senhor deputado tinha pedra segurou a mão
dela por meia

Hora apenas dias antes. Então era por isso que estava tão chocado, Percy citado

Seu pai ao senhor Pedra, sobre os mortos sendo a mesma do viver só

O riso deixou-os e assim por diante.

As outras partes agora começou a ficar preocupada, apenas quem era esse

Percy era ele o motor político mais inteligente de todos os tempos ou o mesmo
WABC.

Percy broadcast citações sobre os mortos, as pessoas tocaram em pedir que eles
poderiam

Tenha uma cópia. Embora os tipos de cruel nas principais partes sugeriram que

Ele foi roubado de algum famoso pedaço de escrita e não um verdadeiro
orçamento.



No entanto, sua prospecção retorna disse que eles estavam fazendo o bem, mas o
senso comum

Disse que tinha Percy levantou um ninho de vespas e eles iriam ser picado

No dia da eleição.

Por isso o senhor Pedra foi ao enterro de um ex-empregada despensa, uma
senhora

Cuja mão ele tinha realizado apenas dias antes, era irônico que os mortos

Deve ter tal efeito sobre a vida, mas o senhor foi muito a pedra

Homem melhor para tudo. Percy sabia como ele ouviu Mozart enquanto ele

Aparafusado a tampa no caixão da senhora. código de honra de Percy estava
esfregando

Senhor fora em pedra, Percy estava orgulhoso de senhor Pedra, era quase como ter

Um aprendiz de undertaker sob sua asa. As principais partes apressado espalhados

Com suas vans de altifalantes e Percy pedra enquanto o Senhor honrou o silêncio

Mortos.

Patrick's wedding estava agora a poucos dias de distância, ele não tinha um indício
como

Ele tinha espírito de centenas de pessoas na igreja, Paulo tinha sorrindo brincou

Sobre ter uma centena de caixões, os hóspedes podem saltar para fora deles como

Vampiros. Esta ideia não fixa muito bem, há sempre parecia ser

Um disco de borda, uma borda áspera sorrindo para Paulo e suas piadas, então
Sulking

Sorrindo, Paulo voltou para sua bookies.

Foi quando Roger era o comerciante falando sobre o próximo jogo

Ele estava indo para ser em que o Big Sid tinha a solução. o jogo estava indo



A Helena de Tróia, o Cavalo de Tróia, e assim por diante. Big Sid pulou e

Roger bateu na parte de trás, Roger quase engasgou apenas como Ken quase teve
que

Talhos na loja. Assim deixando Roseanne, o tráfego warden who'd

Quase reservado Patrick fora T.C. Hayes para vir a ajuda de Roger, Big Sid

Correu para fora.

"Frank I've got it, I've got it, " gritou Big Sid enquanto ele

Cobrado até a rua como um touro louco elefante.

"Com isso, então, exigiu " Frank.

"O cavalo de Tróia, que é a resposta, Roger pensou que realmente, "

Explicou Big Sid.

Frank coçou a cabeça, ele estava no país desde

Deixando o acampamento de prisioneiros de guerra, mas às vezes o Inglês ainda
confuso dele.

"Nós ocultar todos em nossas vans, na minha van, em sua grande extracção thingy

E assim por diante, podemos obter Roger para fingir que ele é reserva do lote assim
que vai ser

Nenhuma suspeita. a senhora deputada Kemp não trabalhar com isso até que seja
tarde demais, " Big Sid

Estava radiante.



"É uma grande ideia, mas temos o suficiente vans, eles serão poucos

Centenas de pessoas, afinal, " se perguntou Frank.

Big Sid deflacionados olhou por um segundo e, em seguida, seu rosto todo
aceso, ele tinha

Ele Ureka, apenas ele não correr ao redor nua como fez quando Archemedees

Ele tinha descoberto a sua solução todos aqueles anos atrás de volta na Grécia.

"Mas há sempre Len, eu tenho certeza que ele vai dar uma mão, eu vou lhe
telefone

Imediatamente, " com que um sorriso grande Sid pulou fora tão feliz como uma
areia

Menino.

Frank balançou a cabeça, sua esposa foi de Black Country, um inglês

Rose, seus filhos falou em Black Country acentos, mas às vezes o

As pessoas estavam confusas. coçando a cabeça ele voltou para seu mobiliário

Loja.

Len riu quando ouviu a grande idéia do Sid, é claro que ele iria ajudar,

Além disso ele foi convidado para o casamento também.Ele enviar alguns camiões
junto,

Ele tem que lembre-se de desativar o refridgeration para baixo que, caso contrário,



Eles ter congelado os hóspedes em suas mãos.

O dia do casamento chegou, Patrick degrau de Junho, Junho foi

Vestidos de branco com a insistência de sua mãe.

"Apenas diga a seu pai para segurar o braço da mãe apertado, como se ele está
tendo um

Luta de braço ", explicou Patrick.

"O que vai acontecer? " perguntou de Junho.

"Eu não tenho uma pista, todos os grandes Sid disse foi que seria o dia mais feliz da

Rodger's vida, então ele riu de sua cabeça, " continuou Patrick.

"O dia mais feliz de sua vida, que soa estranho. Ok, eu vou dizer a meu pai,

Pela maneira que eu amo você, " disse: junho.

"Eu também te amo, e eu vou dizer isso diante de centenas de testemunhas em
menos

De uma hora ", afirmou Patrick antes que ele desligou o telefone.

Junho só esperava que seu pai tinha uma forte aderência. a senhora deputada
Kemp

Dirigia-se à igreja, Junho seguiria com seu pai em seu



Carro, tradição tinha de ser adheered muito depois de tudo, a noiva chegar tarde

E assim por diante, mesmo se somente um punhado estavam indo ser quando no
casamento.

A senhora deputada Kemp chegou à igreja, ela se assustou ao ver um atolamento de
tráfego de

Sortes, vans e caminhões estavam estacionados em todo o lugar. o tráfego

Warden e seu assistente foram distribuindo bilhetes esquerda direita e centro,

Havia até mesmo aguements e punhos sendo abalado.

A senhora deputada Kemp entrou dentro da igreja, tudo era tranquilo, seus passos

Ecoou ao redor da igreja vazia, as luzes ainda não tinha sido ligado

Ainda. Uma senhora de limpeza estava limpando o chão na frente, ou assim
parecia

Na verdade, foi Pedro de Pedro Solha, ele era o vigia.

Observei quando ela se sentou, depois rastejar afastado entrou na paróquia

Uma vez dentro de casa, ele jogou fora seu disfarce e correu de volta para a frente

Da igreja.

"A costa é clara, a costa é claro! Todos na posição " ele

Gritou.

Com que os camiões e carrinhas abriu a sua carga de disgourge

Pessoas. Como para os bilhetes de estacionamento, se a Senhora Deputada Kemp
examinou-os ele

Teria visto que eles disseram: "admitir a festa de casamento para Troy", este sim



Realmente foi o dia mais feliz da vida de Roger.

Patrick chegou com a mãe no táxi do Michael, ele foi

Dentro da igreja a sussurrou elogios. minutos depois de Junho e o senhor deputado
Kemp

Percy chegou no Rolls Royce, a mais sussurrou exclamações de Junho e o senhor
deputado Kemp

Andou de braço dado até a ilha. O queijo estava agora na armadilha, a senhora
deputada Kemp

Não tinha cheirado um rato, para ela era o rato e agora a armadilha tenha surgido.

Assim como junho e Deputado Kemp atingiu o topo da igreja veio sobre as luzes

E o Pe. Shaw saiu como um greyhound de um povo apressado em armadilha.

Na parte de trás e da casa paroquial, as pessoas surgiu a partir do

Confessionários e dos altares laterais,e ainda mais desceu os degraus

O coro de loft. saltar para cima como alvos em uma archade o

Penticostal, o Coro começou a cantar "Oh Happy Day" foi a canção a maldita.

Tinha estourar e a igreja encheu, Nangit Tangit que havia filmado todos os

Diversão antes do casamento foi adequada, os sacerdotes, testemunhas e

Vídeo demasiado, sim um casamento tranquilo, apenas o que a senhora deputada
Kemp queria!

Senhor Kemp se agarrou na sua esposa, com todo o seu poder, mas ele não precisa

Ter incomodado, como ela poderia acabar com o casamento de seu único filho,

Sobretudo, na frente de todas essas testemunhas. Junho era casada, ela

Compartilhou o dia mais feliz da sua vida com Roger, Roger tinha realmente
gostei



Ele mesmo, era a sua maior parte nunca. wiston da mãe levou o coro que

Cantada como anjos, mas uma vez que o casamento foi mais que tinham de painel
para sua

Coach, eles estavam a caminho de Londres para uma competição, o casamento

Mas foi um warm up.

Senhor Stone sorrateiramente na parte de trás da igreja e se sentou ao lado de

Percy, um funeral, um dia, um casamento, o próximo, o que é uma montanha russa
de

Emoções. Não admira que Percy era um poeta. Percy tinha insistido que o Senhor
Stone

Venha para o casamento, todo o trabalho e nenhum jogo faz Jack um menino
maçante foi o que

Ele disse. William estava gravando tudo, a noiva e o noivo teria

Como uma gravação sem dúvida. A massa de Casamento sobre Patrick e

A deputada também Murphy andou pelo corredor, Big Sid e Len choravam como
se

Não fosse filho único que tinha casado. a senhora deputada Murphy chorou
também, se só ela

Con estavam lá, mas ele estaria vendo no céu, e assim ele foi com Joan

Derby e Mozart ao seu lado, antigos sulking Bartok foi em um canto como

De costume, Mozart tinha composto um casamento especial de Março, as almas de
Joan

Derby e Con Murphy estavam dançando.

A recepção do casamento foi dividido entre a marca e o café.

Comerciante, perto da família e amigos comeram em Marcos, o resto ao
comerciante.



Depois de sentar-se para baixo estágio foi finalizado com Marcos todos desfilaram
até o

Estrada para o comerciante, o tráfego parou para ver a diversão, era como

Algo que os franceses ou os italianos fariam. Patrick não quis

Perturbar os sentimentos da marca para a sua mãe, estimulações Patrick dividiu o

Recepção, embora apenas por uma hora. Os restantes alimentos também foi
realizado

Até a estrada de marcos para o comerciante, a situação toda lembrando

Percy de Hogarth's pintura "a presidência de um membro". Senhor riu de Pedra

Alto quando Percy explicou, assim comoWilliam de sob seus fones de ouvido.

Drunkeness do tipo Mozart teria ficado orgulhoso, ele começou

Foi um casamento depois de todos. Grande Sid tomou a si a spike tudo

A senhora deputada Kemp bebeu, ele já tinha seu chá pontudos no Mark's
Café. Agora ele

Spiked seu champanhe, com o que, o que mais, mas Wayne's Reserva Especial.

A senhora deputada Kemp teve de visitar as senhoras como ela começou a se sentir
mal. Quando ela

Voltou ela estava puxando um rosto, para esconder sua face, e por que ela?

Conseguiu perder seus dentes falsos as senhoras wc.

"Qual é o assunto mãe, você não está se divertindo? " perguntou de Junho.



"Sim, sim ", murmurou a Senhora Deputada Kemp.

"Você o som da mesma forma minha mãe faz quando ela perdeu seus dentes
falsos, "

Observou Patrick, batendo o prego na cabeça.

A senhora deputada Kemp teria dito "Beam me up, Scottie " se ela era um Star
Trek

Ventoinha, como ela não era ela apenas franziu a testa.

"Qual é o problema com a sua mãe, porque ela puxando um rosto, ela olha como

Se ela perdeu seus dentes falsos, observado " Big Sid oferecendo à Senhora
Deputada Kemp

Outra taça de champanhe com 40 anos whisky.

"Isso é porque ela tem, " disse: junho que estava indo a reprovar, mas decidiu

De rir vendo como ela era deputada Murphy muito agora.

"Dizer não mais, " disse: Grande Sid empurrando o vidro ao colega Kemp, salpicos

Alguns por sua clivagem.

Big Sid então fingiu ser um encanador, por correr de cabeça em

As senhoras loos, um coro de gritos degrau. Big Sid foi destemido,

Trabalhar o seu caminho através da cubicals pôs as mãos para baixo cada um até



Ele encontrou os dentes. Com gritos ainda tocando em seus ouvidos

O CHOCADO senhoras no loo Big Sid emergiu triunfante, segurando a Senhora
Deputada

Kemp's dentes aloft. Agora toda a gente sabia, Nangit Tangit mesmo filmado por

Para a posteridade, se apenas a senhora Kemp poderiam ter sido transferido para o

Starship Enterprise, mas isso não era possível. Talvez a terra seria

Ela, em vez de engolir, mas isso não aconteceu. Big Sid caminhou

Em direção a ela e pegando as mãos dela colocou o gotejamento de dentes neles.

"Aqui, basta lavá-los nesta jarra de Domestos, eles vão ser ok para

Então, desgaste " ordenado a Senhora Deputada Murphy o primeiro, segurando
uma jarra de água

E Domestos, acrescentando à Senhora Deputada Kemp's constrangimento.

A senhora deputada Kemp bateu de volta seu copo com champanhe, então, como
ela era

Dito. Depois de enxaguar os dentes ela escorregou de volta em sua boca

Tentando não ser notado na frente de todo o povo. Seus dentes provei estranho

Mas depois de todas as bebidas pontudos que ela tinha, ela teria bebido puro

Domestos se solicitado.

"Bravo, bravo, " gritou antes de agarrar a Senhora Big Sid Kemp, de forma que eles

Poderia corrida ao redor da pista de dança.



Dançando com Big Sid para a senhora deputada Kemp era como sendo solicitado
para andar de costas nuas,

Mas pelo menos agora ela sabia quão envergonhado Lady Godiva sentiu quando ela
foi

Para um passeio, talvez o cavalo era chamado de Sid.

A recepção foi um grande sucesso, Percy saiu para pegar

Uma pedra, falecido senhor seguiu como uma sombra, como fez William o rádio

Sombra. Meia hora mais tarde, o improvável trio retornou todos os sorrisos, não

É grande companheirismo entre a comunhão das transportadoras dos mortos

Para dar o jogo de empresa de seu antigo título. o Senhor tinha decidido que pedra

Ele gostou do presente William, ele dica William fora no futuro, se houve
qualquer

Newns política a ser tido, ele iria ajudá-lo no início da sua carreira.

Depois de tudo.

Tinha chegado o momento de Patrick e de junho para tomar sua saia,

Embora no seu caso isso significava atravessar a estrada para que Patrick poderia

Levar ao fogo até Junho de escapar para o apartamento acima da padaria. Mas
primeiro o

Bouquet teve de ser jogado.

"Ok, eu vou contar até três e, em seguida, eu estou jogando ele. Um, Dois, Três

E longe vai, " disse: junho.



As mulheres solteiras no grupo de avanço lurched, esta foi a sua grande

Chance. o buquê voou pelo ar, atirou nos braços, outstreched

Parecia ser guiado por magia. Roger bateu no peito e pulou em

Os braços de roseanne. Roger engoliu em seco, Roseanne corou, mas ela estava
feliz

Talvez ele pedir-lhe para fora novamente agora, no impulso, ela o beijou, ela

Tem que esperar para sempre para ele beijá-la. Outro par de olhos tinham sido

Vendo o buquê de longe, houve um flash de peles, em seguida, ele foi afastado

O buquê em seus dentes. Amjit Hairy correu para baixo da rua o buquê

Entre os dentes.

"Ele é desligado para ver sua garota, sem dúvida, " riu Patrick.

"Você quer dizer alguns antigos " puta, retrucou a Senhora Deputada Murphy.

"Eu não poderia ter dito melhor," eu ri de Junho ou a senhora Murphy também.

Para Patrick realizadas até Junho o fogo escapar para a televisão, cheers

E assobios lobo encheu o ar da noite por meio de encorajamento.

Por dentro ele a colocou suavemente sobre a cama de casal, ele não quer levar um

Chance com a super cola sobre esta sua noite de núpcias. Foi então que

Patrick fez o maior erro de sua vida de casados, ele ajeitou seu

De volta muito rapidamente.



"Agh, agh, agh, agh minhas costas, " ele gemeu quando ele caiu no chão.

"Então, você não vai dormir comigo na minha noite de núpcias, " riu

De Junho.

"É uma tradição de Murphy, minha mãe dormiu com sua irmã e meu pai com

Seu irmão a primeira noite. Agh agh agh minhas costas, " gemeu Patrick.

Junho ia dizer algo quando ela percebeu que estava realmente Patrick

Dor, assim rolando sobre ela espiou para baixo para ele a partir da borda da cama.

"Você realmente se machucar? " crescente preocupação e riso em sua voz.

"Sim, sim, agh minhas costas, " gemeu Patrick.

Junho deitou-se na cama e risos, ela só poderia acontecer Patrick.

Ela tem algum divertimento a expensas suas, assim que começar a ela primeiro fez
um cancan

Então, um lento e persistente strip tease, parando de rir como ela fez isso.

"Eu realmente odeio você, eu realmente odeio você, agh minhas costas, " gemeu
Patrick

A partir de sua posição flat out on the floor.



"Isso é realmente engraçado, " disse: junho de disolving em risos e exploração

A cama para parar-se entrando em colapso em um heap em cima de Patrick.

"Estou reduzida a um Peeping Tom na minha noite de núpcias, agh minhas costas

, Agh minhas costas, " gemer Patrick.

Junho de laughted todos os mais e continuou a sua rotina, Patrick apenas fechou

Os olhos dele, mas sendo um homem saudável ele abriu-los em segundos.

"Eu espero que você está se divertindo ", afirmou Patrick rangendo os dentes em

A dor.

Junho chegou ao final, Patrick abrem a boca aberta e, em seguida, sentou-se em
Junho.

Patrick's chest.

"Você está completamente em meu poder agora, " sorriu de Junho.

"Agh minhas costas, " gemeu Patrick.

Junho se abaixou e beijou Patrick, houve risos em seus olhos,

Patrick foi tão impotente, ela só tinha de amá-lo, aqui e agora ela

O amava mais do que nunca.



"Agh minhas costas, " gemeu Patrick.

Junho extraído uma promessa de Patrick agora, ela pode nunca ter a parte superior

Mão novamente, então ela tem a promessa Dele.

"Prometa-me uma coisa, " ela arqueou as sobrancelhas e deu-lhe um prolongado

Beijo.

Patrick apreciado o beijo por um momento e, em seguida, suas próprias
preocupações tem a

Melhor dele.

"Agh minhas costas, agh minhas costas, eu vou prometer-lhe qualquer coisa saia de
mim,

Você está me matando, " gritou Patrick.

Junho rolou de cima de Patrick.

"Prometa-me que você vai comprar um vídeo de sua mãe para que ela possa ver o

No casamento, " exigiu de Junho.

"Claro que eu quero, isso é tudo? " suspirou Patrick a dor deixando seu

De volta agora.



"Por agora, " disse Junho, antes de começar a agradar o Patrick.

"Pare, pare com isso, ou eu vou me molhado, " gritou Patrick antes da

A dor em suas costas o fez gritar, "agh minhas costas " novamente.

Junho começou na cama e passou a sua noite de núpcias sem o marido,

Apesar de apenas três metros de distância, no chão.

A manhã veio e Junho deslizou para fora da cama para Patrick's

Estômago.

"Agh meu estômago, " gemeu Patrick.

Junho apenas laughted, " então a sua propagação de seu back, então? "

"Eu realmente odeio você, " disse Patrick puxando um rosto.

Com a ajuda de Junho chegou a seus pés e, em seguida, com um monte de
solicitando Patrick

Tentou tocar a ponta dos pés, se ele chegou a baixo veio então lentamente de volta

De novo, ele pode colocar a sua parte traseira direita.

"Agh, agh agh, seu trabalhado, " gritou Patrick.



Houve um assovio fora, foi Michael em seu táxi, assim com uma pressa

O par para o aeroporto e Grécia. Patrick esfregou suas costas não

Parar como Michael, Michael levou podia vê-lo em seu espelho retrovisor,

Junho apenas riu, Michael teria algumas fofocas para a rua.

A campanha eleitoral, ou concurso de beleza como alguns diriam

Passou rapidamente, táticas de Percy trabalhou um deleite. Senhor Frederico
Chance em

A sua capacidade como um batista pregador leigo percorreu as igrejas pregando

E orando, mas ele tinha que ser entregue ainda ninguém tinha dúvidas quanto à

Que ele queria como a próxima M.P. para Old Forge e cantando a bigorna. Senhor
Chance

Tinha visto como valores de Percy tinha borrado no senhor Pedra, este material

Pedra tinha moss reunidos sob a forma de valores de Percy, Senhor Chance
poderia

Ver isso por si mesmo. Por isso o Senhor Oportunidade pregada por tudo o que
valia a pena, se o Senhor

Stone provou ser nenhuma boa Chance, então, o senhor poderia pregar fogo e
enxofre

Também, se necessário.

A BBC e a ITV deixe a rede local tratar da eleição,

As grandes armas foram salvos para o sul em um cofre de banco do governo que

Também tinha um minuto By-Election. O balanço desta maneira e que seria

Analisadas para provar o quão mal o governo estavam fazendo. Old Forge e



Cantando foi uma bigorna também correu até o plano as pessoas estavam em
causa.

Para eleição de manhã despontou, George e Brownie correu através

Alfândega no aeroporto de Birmingham, para sua surpresa, foi o próprio senhor
Pedra

Lá para cumprimentá-los.

"Bem, você disse que ia votar em mim, " ele disse enquanto segurava sua porta de
carro

Aberto para eles.

"Você não deveria ser arredondamento a ovelha perdida ou algo assim? "
perguntou

Brownie.

"As pessoas estão doente de agora, então eu vou passar o dia fora. Eles vão ser um

Festa privada no comerciante esta noite, uma vez que o resultado é anunciado você
está

Ambos convidados do curso, " explicou o Senhor Stone como ele
expulsou, seguido

Por William seu rádio sombra.

Percy e a Federação das empresas funerárias e Embalmers tinha

Organizado para carros, carros funerários, para pegar as pessoas do resto casas em

A área. Aqueles com o transporte que queriam fazer o mesmo foi dado um



Impressão de quem, quando e onde pegar outras pessoas em casa.

Andy's Atari agora mantém um banco de dados dos que necessitam de transporte
para o

Enquetes, o jovem Tiago, filho de Len foi autorizado a assistir ao processo de

Ajudá-lo com seu computador estudos. Tudo estava indo para o plano.

Sorrindo Paulo veio junto para sneak um olhar a previsão, então, como uma cobra

Ele deslizou para longe e correu para William Hills, em Hurst Street de
Birmingham

Fazer uma aposta. Ele estava sorrindo, se ele estava dentro de cem votos ele seria
um

Muito rico e homem feliz.

Na parte da tarde, o senhor chamado Percy a pedra e o Senhor Oportunidade de
sua

Escritório, ele tinha o resultado pronto, sete horas antes de as urnas fechadas.

"Bem, eu e o Andy e jovens James de inserir todos os dados,

Contabilidade para os doentes e os de férias que se esqueceu de obter um proxy

Voto, " Percy fez uma pausa.

Senhor Acaso segurava a sua Bíblia e fechou os olhos, para quarenta anos ele

Foi humilhado, agora agradecer ao Senhor a sua hora tinha chegado. o Senhor
tinha

Passou o desafio para um homem mais jovem. A pedra que os liberais tinham

Quase rejeitado iria tornar-se a pedra angular, o senhor foi o homem de pedra.



"Os Liberais irão vencer por 2500 votos, terão 32150 votos, mão-de-obra

Será segundo com pouco menos de 30000 votos, a margem de erro é de 100

Votos, nossa pesquisa está correta, " Percy olhou ao redor da sala.

Senhor Frederico Chance estava chorando, os Liberais ficaram espantados, se esta

Fosse verdade eles ficar fora até mais tarde hoje para embebedar-se, e a sua

Mulheres poderia ir para o inferno.

"Vamos tomar uma bebida, " disse Percy contornando o whisky.

"Ao Senhor Pedra, Antigo Membro do Parlamento por forja e bigorna, cantando "

Disse Percy antes de downing sua bebida.

"Posso transmitir isso? " perguntou William o rádio sombra.

"Somente após as eleições fechadas e pouco antes do anúncio oficial é

Feita, as outras partes não vai acreditar, então o resultado será oficial

Batê-los para seis, " disse o senhor oportunidade através de lágrima olhos corados.

"Agora Andy,entrar em nossos hearse mais confiável, você deve ir para Londres,

Entregar esta nas mãos do líder dos liberais, ninguém mais

Deve vê-lo, " disse Percy soar como um general como ele colocou o resultado em

Um envelope.

"Mas que se o carro quebra para baixo? " perguntou Andy.



"Eu vou com ele na minha van, " disse Patrick, que estava de pé na parte de trás.

"Eu vou também, " disse Sid, Len " vai na minha aquisição talhos. "

Foi assim que a boa notícia foi trazida, não de Aix para Gante, mas

De Old Forge e cantando a bigorna de Londres e o Parlamento , o açougueiro.

O padeiro e o undertaker no comboio correu para baixo para Londres, eles

Voltar a tempo para a festa no comerciante.

A etapa foi definida, e um palco que seria, para Percy tinha

Decidiu que seria iceing no bolo, doce iceing pura pedra.

Passei o dia de eleições conduzir as pessoas às urnas em um funeral de Percy.

Carros, William o rádio estabilizar um empréstimo de sombra, como o velho e

A antiga das casas de repouso que subiu no carro fúnebre, para

Alguns o próximo carro fúnebre que estaria em seria o HEARSE.

Até Londres correu Andy, Patrick e Sargento Big Sid.

Mulholland juntou-se a eles para os primeiros quilômetros, dando a eles um piscar

Escolta. Então ele acenou-lhes adeus e desligado, assim como da auto-estrada.

O sargento foi desligar a auto-estrada patrol foi passando, usando

A iniciativa que tomou a escolta, além disso, queriam voltar

A base antes de fechado o refeitório, o trio de açougue, padaria e

Undertaker poderia seguir seu caminho. Foi assim que a boa nova de



Old Forge e cantando a bigorna de Londres e o Parlamento tinha uma escolta
policial

Todo o caminho ; outras forças policiais assumiu as funções de cada acompanhante
escort

Carro parado no final da sua área.

Em Londres, Andy, Patrick e Big Sid ganhou dois ciclo motor

Outriders, eles estavam em seu caminho para encontrar o carro do
primeiro-ministro, Andy

Apenas aconteceu prender atrás deles e glided todo o caminho para o Parlamento.

"Temos uma carta para o líder do Partido Liberal, trovejou " Big Sid.

"Sim, a sua para ele sozinho, ele está esperando-nos, " acrescentou Patrick.

"Aqui está, " disse Andy segurando a carta aloft.

A polícia armada em guarda fora Westminister coçou a cabeça, um

Butcher, um padeiro e um empresário com escolta policial, querendo falar

Para o líder Liberal. que foi um primeiro com certeza. O primeiro Misister

Saiu e estava prestes a entrar em seu carro quando ele viu o trio do

Rua.

"Posso ajudar? " ele perguntou por trás de seus óculos.



"Queremos que o líder dos liberais, companheiro, " disse Andy não reconhecer

Que ele estava falando.

"Desculpe, não posso ajudá-lo, eu estou com o outro, mas eu vou ver se eu posso

Encontrá-lo para você, " disse o Primeiro-ministro que voltou dentro o

Palácio de Westminister.

Poucos minutos depois, o Primeiro-ministro saiu com o líder do

Os liberais.

"Bem, eu devo estar indo agora, bom encontrei você, tchau", disse o
Primeiro-ministro

Ministro como ele entrou em seu carro.

"Ele é um bom homem, tão prestativos, ele era uma espécie de gerente de banco, "
perguntou

Andy.

"Bem, você poderia dizer que ele está no comando do Banco da Inglaterra e um

Ou duas outras coisas ", explicou o líder dos liberais com um sorriso.

"Eu tenho sido enviado com este, " Andy realizou o envelope aloft.



"O resultado da antiga forja e bigorna cantando " eleição, sorriu o

Líder dos liberais.

"Sim, e Percy diz que é pena que a margem de erro é de 100, mas o Senhor

Você vai se juntar a pedra aqui em baixo, que é de certeza. " Explicou Andy.

"Você deve estar com fome, venha vamos comer e ter um copo ou dois, " disse

O líder dos liberais como ele conduziu-os dentro do Palácio de

Westminister.

"Eu espero que você have.got amargo do Banco em pedra aqui, ou o senhor não
gosta deste

Lugar muito, alertou " Big Sid.

Assim que o trio tinha uma bem merecida refeição, o líder do

Os liberais também. pago após a refeição, o trio disse suas despedidas, Big Sid

Entregou duas garrafas de Wayne's reserva especial para o líder Liberal.

"Quando Sir Robin Dia de Neve e Peter começa o choque de sua vida dar-lhes

Um pouco disso, salvar a segunda garrafa para yourself se você gosta, "

Disse: Grande Sid como ele entregou as garrafas.

Com que partiu para o Black Country, eles não querem perder

A festa, que tinham de votar muito em toda a emoção que tinha esquecido.



Paulo estava sorrindo também, ele estava animado para ganhar meio milhão se

Previsão de Percy estava correta, ele estaria rico para além dos sonhos da avareza.

Sorrindo, Paulo não tinha trabalhado para fora o que ele gastaria o dinheiro, ele

Provavelmente tem seus ganhos em dinheiro e gastar um dia contar-lo sabendo

Ele, então, ele esconde-lo sob o piso tábuas. Embora ele tinha decidido um

Já, coisa que ele vá para a Chinatown em Birmingham's Hurst Street área para

Ter uma refeição de festa com seus novos amigos.

Big Sid, Patrick e Andy chegou pouco antes das eleições

Fechada, de modo enérgico em puseram sua cruz pelo Senhor da Pedra de Percy.

Convocou uma reunião final em seu estudo, a iceing sobre o bolo tinha que ser

Depois de tudo preparado.

De volta em Londres, o líder dos liberais estava sorrindo como um

Cheshire cat, Sir Robin Dia deu-lhe sidelong olhares, algo estava em

O vento. Mas o que era o líder dos liberais, teve selado de Percy

Envelope e entregou-a Sir Robin apenas antes que eles entraram no ar, foi

Como se o resultado de um concurso de beleza já tinha sido decidido. Sir Robin

Teve uma vez que estava para o Parlamento como Liberal-se antes ele passou a ser

O maior e melhor entrevistador político a Grã-Bretanha nunca tinha
conhecido, então ele

Conheci um gato Cheshire quando viu um!



Pedro falou de neve gira para a esquerda e para a direita baloiços

Como ele prowled na frente de seus gráficos em seus sapatos de camurça
marrom, como para o

Resultar em Old Forge e cantando a bigorna que foi perdido, e uma conclusão

Uma irrelevância comparada com os despojos no Sul, embora ninguém

Realmente disse isso. E ainda o líder dos liberais sorriu como um

Cheshire cat, Sir Robin teria adorado saber o que estava no

Envelope em seu bolso, ele deve ter se sentido como o GOLLUM em o senhor dos

Anéis, o envelope foi chamado para ele, era provocá-lo, foi

Torturá-lo.

Voltar no velho forja e Bigorna Cantando Casa do Conselho a contagem

Tinha começado, os vários porta-vozes do partido fizeram suas previsões.

Senhor Frederico a vez a oportunidade de emitir um parecer.

"Os cambistas será perseguido para fora do templo, vamos decolar

Os nossos sapatos e sacudir a poeira, o véu do templo serão

Aluguer de cima para baixo, após a morte, é a vida, " ele sorriu piscando

Direto para a câmera.

No comerciante um ânimo subiu, em The Red Cow um ânimo subiu, no

Portas azul um ânimo subiu, no Punchbag um ânimo subiu, no

Waterworks um ânimo subiu, no sino e bomba um ânimo subiu, Todos



Sobre o círculo eleitoral de Old Forge e cantando a bigorna cheers subiu em todos
os

Os pubs e clubes. Mesmo no sino em Harborne um ânimo subiu, Senhor

Kemp foi em segredo, de modo que ele escapou de sua esposa para a noite.

Ainda em Londres, o líder dos liberais sorriu como um

Cheshire cat, Sir Robin tinha permissão para examinar o conteúdo do

Envelope de modo que ele não disse nada por um tempo. Sir Robin não

Acreditar no que ele acabara de ler para ele manteve a mãe da outra parte.

Representantes exigiu saber o que o grande segredo foi, assim,

Foram autorizados a ler previsão de Percy.

"E onde exatamente você começar esta informação de, " riu o

Homem de trabalho jogando a previsão de volta ao líder dos liberais.

"Digamos que um talho, um padeiro e um empresário me disse, ou melhor, uma

Undertaker do filho, " sorriu de volta o líder dos liberais, olhando agora

Mais como um gato Cheshire que um gato de Cheshire.

"Venha, venha, eu sei que são políticos, mas permite ter uma resposta reta

Por uma vez, " exigiu o porta-voz do conservador.

"Bem, se você não acredita em mim, pergunte então o primeiro-ministro, foi ele

Que pessoalmente me trouxe a mensagem ", o líder liberal tinha acabado



Bêbado o creme a julgar pelo olhar em seu rosto.

Pedro neve com mais notícias de seus balanços, ele era como um

Overgrown kid exibindo os truques que ele poderia executar em seu computador
de casa,

Interrompeu a políticos como ele dançou na frente de seus gráficos no seu

Sapatos de camurça marrom. E ainda o líder dos liberais lamberam o

Creme.

O resultado estava prestes a ser anunciado em Old Forge e cantando

Bigorna, Senhor Stone piscou para William.

"Olá, pouco antes de o resultado é anunciado eu gostaria de anunciar um especial

Produzido previsão esta manhã pelo senhor Percy Frost the undertaker.

Liberais irão vencer por 2500 votos com um total de 32150, " disse William todos
os

Em uma respiração aos ouvintes do farol e WABC.

"Há um relatório de rádio local que os liberais ganharam,

Deve ser wishful thinking, jorrou " Pedro Snow destituir as informações

Entregue a ele em um pedaço de papel.

"Isso é certo, não é Sir Robin, " sorriu um gato Cheshire que



Deu uma impressionante semelhança com o líder dos liberais.

Sir Robin pegou Percy previsão tinha que estava sobre a mesa diante dele.

"Mas, mas, mas, quem é esse Percy Frost, gaguejou " Sir Robin.

A cobertura de TV foi vivo de Black Country para o resultado.

É verdade senhor Pedra tinha venceu por 2399 votos, um liberal tinha vencido o
velho

Forja e bigorna cantando círculo eleitoral, pela primeira vez em 60 anos.

Senhor Frederico Chance caiu de joelhos e orou, apesar de ter sido o

Outras partes que tinham sido trazidos de joelhos naquela noite.

As outras partes estavam em estado de choque, o líder do

Os liberais chegaram até o chão e pegou duas garrafas de Wayne's

Reserva Especial. Pedro Snow olhou como se ele tivesse sido dito não havia

O Pai Natal, Sir Robin Dia foi sem palavras pela primeira vez

Nunca em sua vida. O líder dos liberais apenas sorriu como ele derramou

O whisky. Como todos beberam havia um outro olhar de surpresa em seu

Rostos, onde este whisky?

"Oh, whisky's de Old Forge bigorna e cantando muito bem, não é? "



Disse o líder dos liberais olhando surpreso para a primeira vez que

A noite.

A cobertura televisiva terminou com Pedro Neve chorando enquanto ele bebia sua

Whisky,como para as outras partes, todos eles queriam saber onde estava o

Veio de whisky, "Amaldiça a eleição onde está o whisky de exactamente"

Foi o que os espectadores ouviram como as luzes de estúdio foi para baixo.

Aplausos soaram por todo o Black Country, agora os gatos gordos para baixo

Em Londres, gostaria de ouvi-los ; aplausos ressoaram através do Old Forge

E cantando a bigorna de pedra casa do Conselho como o senhor estava diante do
microfone.

"Deus eu poderia o assassinato de um quartilho de bancos, " foi a primeira coisa que
ele disse.

Houve um confronto Todo-poderoso como as portas da câmara abertas, Big Sid

E Len estava emoldurado na porta, eles estavam vestindo smattered sangue

Talhos aventais e segurando a carne mais poderosa dos cleavers. Um grito ecoou

A pedra, o Senhor olhou para Percy. Em seguida, houve um uivo a coagulação do
sangue,

Seguido de outro depois de outro, pessoas congelou de terror. Então um lobo

Apareceu, o lobo entrou na câmara, e olhou ao redor, como se procurando

Para uma vítima. o lobo uivou como o Mar Vermelho, o lobo estava em e



Através da porta, o lobo uivou novamente e novamente e novamente. Dudley Zoo

Até a estrada ficou louco, todos os animais, que ecoou o UIVA

Vindo de Old Forge e cantando a bigorna casa do Conselho. Ninguém sabia o que

Para fazer. Então um little Indian Princess apareceu, vestida como se assistir a
uma

Casamento, ela estava vestida para o casamento. Foi Jaswinder, o lobo

Houve wolf, apenas Amjit peludo.

"Cachorro Bobo, não assustar as pessoas, " repreendeu jaswinder, com que

Ela beijou o cão.

Amjit hairy juntos e Jaswinder entrou no meio da multidão para o palco.

O Senhor desceu da pedra e a peguei.

"Como eu estava dizendo que eu poderia o assassinato de um quartilho de bancos, "
ele fez uma pausa.

Com que Wayne e Patrick apareceu na porta carregando um barril de

Os bancos, a cheers liderada por Len e Big Sid trouxeram o canhão para o

Pódio.

Em segundos, Wayne tinha virado o canhão e entregou o Senhor Pedra um
quartilho de espuma.

"Sim, como eu estava dizendo, o lobo é a porta para as outras partes



Agora," ele fez uma pausa como peludos Amjit começou a uivar, " não há mais
portas vai ser

Bateu no rosto do pequeno, a pouco, as pessoas inocentes.

Você me fez seu M.P. e hoje a minha porta está aberta e será sempre

Ser assim tão por muito tempo como eu sou seu M.P. M.P. por ser um meio mas
um

Coisa, casamento de um povo, cheers!" com que o Senhor a Pedra M.P. drenado

Seu copo.

Televisão Local. continuou com cobertura ao vivo, para todo o

Black Country um ânimo subiu enquanto eles observavam a nova M.P. beber sua
cerveja.

Os povos recordam o cerco de Old Forge e cantando, mas agora a Bigorna

Undertaker havia retornado em triunfante, e, com ele, o lobo e o

Indian Princess para abrir portas, nunca mais iria ser portas bateu

Nos rostos das pessoas. deixando o barril de bancos para os perdedores de afogar

Os seus sofrimentos em pedra senhor andava com Percy em volta triunfante para a
rua

E o comerciante.

A última vez que o comerciante viu como foi divertido V.E. Dia, a cerveja corria

Como o Rio Preto em si, houve outro rio negro naquela noite,

O rio de Guinness que fluía gargantas do povo Paulo sorrindo.

Estava comprando todos no visor de bebidas, era como se ele tivesse ganho as
piscinas,

De fato, ele não tinha, mas ele ganhou duas apostas sobre o resultado da eleição.



No dia seguinte os jornais estavam cheios da surpreendente vitória na

Black Country, um ou dois tinham um recurso sobre o homem por trás das cenas

Senhor Percy Frost o undertaker. Ele tinha enterrado a oposição para

Certo, e sua predição foi de apenas 101 votos, ou se você contar o

Margem de erro. Se alguém teve uma aposta sobre o resultado usando seu

Figuras, então eles seria um homem rico, um homem muito rico.

Mas um homem tinha uma aposta, sorrindo de Paulo era o seu nome. Ele foi

Agora, um homem muito rico. Outro homem para quem a eleição mento foi muito

Martin. Ele tinha visto todo o teatro, ele tinha visto Jaswinder e peludo Amjit.

Ele apenas queria cuspir, ele o fez doente, porque ela tinha sido

Mordido por animal, que agora estava com uma namorada grávida lumbered e

Nenhum dinheiro. Ele amaldiçoou ela, o cão e a rua. Tais emoções misturadas

Trazido por uma simples eleição. Que sabia o que o futuro traria.

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com

O AÇOUGUEIRO, o padeiro e o Undertaker (c)



Por

Michael Casey

Capítulo Dez.....vale mais do que dinheiro

***************************************

Paulo acordou sentindo-se áspera, ele teria cuspido para fora sua língua

Se fosse possível, um gosto tão ruim. Paulo se sentiu sob seu travesseiro para o seu

Carteira, a maioria dos homens zero sua, bem eles zero, sorrindo Paulo sente,

Sente-se para a sua carteira. sorrindo para si mesmo, ele rolou e estava indo para

Voltar a dormir, ele acariciou seu bigode estilo Asterix e bocejou

Antes de colocar a língua para fora, para que ele não podia provar a horrível

Coisa De Repente Sorrindo Paulo parafuso sentou ereto na cama,mordendo sua
língua

No processo.

"Eu sou rico, sou rico! " ele gritou com uma mistura de alegria e dor, sua



Língua estava sangrando um pouco.

Ele então dançou ao redor do quarto, tal era a sua alegria era sua alegria.

Undeminished quando ele bateu seu dedo contra a perna da cama, como ele

Voltar bobinou em dor e choque ele bateu seu cocix no armário ele

Mantidos ao lado da cama. Foi assim que Paulo estava sorrindo fazendo alguma
forma de

Dança Indiana vermelha ao redor de seu quarto quando a janela começou a sua

O windows....

Patrick acordou também, sua esposa, coloque ao lado dele, Patrick sorriu,

Ele era um homem rico, um homem muito rico. Se ele era um poeta que teria

Gritou, para se casar apenas quando ele estava prestes a desistir de esperança de
encontrar

Alguém. Patrick suspirou, ele poderia ter acabado com um compromisso a esposa.

Embora alguns diriam que era porque ele tinha comprometido Junho que ele

Casado com ela, mas ele sabia que ela era diferente, o que ele sempre esperava

Para. Essa felicidade foi vale mais do que dinheiro, os poetas" tinha as palavras

Para ele, todos os Patrick podia fazer era olhar para sua esposa dormindo, logo ela

Fazem dele um pai, eles seriam uma família. De vazio para ser casado

Com uma criança de poucos meses, a vida era como um jogo de roleta,

Você apenas tem que ter cuidado quando o seu número vem acima. Patrick beijou

Junho na esperança de não acordá-la.



"Pelo menos escovar os dentes primeiro, " o romântico de junho foi a resposta.

Sorrindo, Paulo estava em nenhum humor para escovar os dentes, ele tinha a hora

Já chega, ele teve que ir para a cidade para coletar seus winnings. o dinheiro

Foi perdendo o interesse, quanto mais cedo ele teve os ganhos no banco a

Mais cedo, ele estaria fazendo o dinheiro sobre ele. Então, pegando sua carteira
sorrindo Paulo

Correu para Birmingham para coletar seus winnings. Foi quando ele terminou

Bloqueio duplo do último de seus muitos bloqueios que o pensamento feriu,

E se ele foi visto, enquanto na cidade. Ele queria manter seu grande ganhar um

Segredo depois de tudo. Então ele pegou um ônibus em Birmingham, a 120 parou
em

A parte de trás do Midland Hotel apenas por metro Ladbrokes apostas

Palácio.

Havia um vagabundo fora implorando, sorrindo Paulo deu o vagabundo

Uma libra na troca para o vagabundo's boné; seria seu disfarce

Para que os bicheiros não podia traçar-lhe, eles poderiam ter seu nome, mas que

Era tudo o que iria obter. Sorrindo Paulo não acreditam em vencedores sorrindo

Fotos, ele odiava os vencedores de fato, porque normalmente isso significava que
ele estava

Pagar para fora. Assim Sorrindo Paulo sorrateiramente em Ladrokes em Peoria
Street

Apenas pela ponte na parte de trás da Estação de New Street, ele tinha o baseball

O puxado para baixo baixo, as câmeras de segurança não iria tirá-lo.



Meia hora mais tarde, depois de dar várias amostras de escrita a mão

Paulo estava sorrindo dando um cheque para oe250,000; nem mesmo a promessa
de

Champanhe sobre a estrada no Midland Hotel poderia convencer-lhe que

Publicty Ladrokes para tirar uma foto, a única foto que recebi foi um de seus

Levantou dois dedos na câmara de segurança. Ele não podia resistir a ele, de modo
que ele

Dado os dedos como ele deixou, a bochecha deles, pedindo um livre

Foto de publicidade.

Paulo então sorrindo passou sobre a ponte virou à esquerda down hill

Rua, atravessar a rua, no cruzamento com a rua da Estação ele então

Foi sob o Hurst Street passagem subterrânea e passei a discoteca,

Pouco antes do Hipódromo ele abaixou em William Hills o bookmaker.

Espalhar seu risco homens de negócio foram disse, sorrindo Paulo tinha espalhado
sua

Ganhos. Em William Hills ele colecionou sua segunda verificação, este foi para

Œ250,000 demasiado, ou seja, cerca de duas semanas presas para Bicheiros,

Estimado Paulo sorrindo.

Sorrindo como Paulo deixou as casas de apostas ele estava assustado de ver o

Mesmo vagabundo fora, estava chovendo assim sorrindo Paulo entregou de volta o

Tampão de baseball, e outra libra nota. Ele estava se sentindo bem, ele tinha
metade

Um milhão de libras no bolso. Sorrindo Paul olhou para o

Arcadian, seu amigo chinês disse que a família estava indo para abrir uma



Restaurante, Birmingham a própria Covent Garden era chamado. Talvez

Que ele vá e dê uma olhada, mas não, ele tinha que colocar seus ganhos no

Primeiro banco.

"Olá, sorrindo Paulo como você está? " Uma voz disse.

Paul virou sorrindo, era fazer Quan, ele respirou um suspiro de alívio.

"Oh,seu somente você, eu não sou realmente usado para Birmingham eu prefiro o
Preto

País qualquer dia, " disse sorrindo Paulo limpando o suor de sua testa.

"Por que você na pressa, não contente de me ver? "

"Eu quero pegar um táxi para casa, então eu tenho que ir ao banco, " explicou

Sorrindo Paulo começando a relaxar.

"Espero que melhor do que o nosso banco, que vão busto, não temos nada, a

A família não tem dinheiro agora. Eu eu ficar feliz, sendo triste apenas fazer você
morrer

A partir do interior, " disse fazer Quan.

"Mas o que sobre os seus planos, para a maior e melhor Chinês, restaurest

Ali no Arcadian? " Sorrindo Paulo apontou passado agora o vagabundo

Vestindo o boné, na direção da Arcadian.



"Minha irmã está dizendo-lhes que não comprar, toda a família está lá

Para dizer ao Ardacian solicitadores " agora, foi a vez de fazer Quan

Ponto agora.

Paulo olhava sorrindo com o vagabundo na rua, a chuva pingando fora

A sua tampa e em seus dedos que preso fora de sua antiga desgastada sapatos.

"Eu dou a você levantar no meu carro, na próxima semana, vende-la, a família vai
ter algum

Dinheiro novamente. Você vai ser o meu último passageiro, " Quan sorriu ao
sorrir

Paul.

Um homem em um folheto de encosto o rosto sorridente Paul, leia "Você

Um Bom Samaritano", em seguida, convidou-o para participar de uma reunião de
companheirismo.

Meio milhão no bolso e tudo o que ele tinha pensado foi ficando

O dinheiro no banco, de modo rápido para não perder o interesse. na frente dele
um

Vagabundo que tinha vendido ele seu chapéu para uma libra por fibra de vidro, ele
teria vendido sua

Alma. Ao lado dele um estranho que eu torne-se um amigo, um bom amigo.

Sua vida sorrindo Paulo tinha feito exame da vantagem de tolos e logo ele tinha se
separaram

-Los de seu dinheiro. Ele mesmo perdeu a chance de amar porque ele

Amei o jogo mais do que sua namorada, ele sentiu-se tonto, sentia a cabeça pesada.



"Não, " gritou sorrindo Paulo, carimbar o chão como

Rumblestilskin.

"Você está bem, me chame um médico? " perguntou um preocupado Fazer Quan.

"Leve-me para a arcadian agora, " insistiu sorrindo Paul.

Então eles correram através da chuva na direção do Ardcadian, esbarrar em vários

Membros do Birmingham Royal Ballet como eles corriam, eles tiveram que chegar
lá

Antes que fosse tarde demais.

"Pare, pare, pare, " gritou sorrindo. Paulo em sua mente ele

Podia ouvir as palavras da garota que ele tinha perdido todos aqueles anos
atrás, "você

Não me ama, você não ama ninguém, nem mesmo você mesmo tudo o que é amor

Dinheiro e jogos de azar ".

O advogado para o Ardacian olhou para cima a partir de debaixo de sua meia-lua

Óculos, "o que está acontecendo, isso é um assunto privado, como você ousa! "

Sorrindo Paulo bateu os dois controlos sobre a mesa, depois o dinheiro fala

Todos. E assim foi, quando 500.000 oe senta-se na frente de você certamente

Fala alto, grita de fato. Senhor Brookes o advogado para o



Arcadian sorriu.

"Perdoe-me por minha grosseria, eu appologise, " ele groveled.

"Sorrindo, Paulo diz que ele quer ajudar, " explicou que Quan.

"Há 25 anos eu poderia ter casado com uma garota legal só eu perdido

Porque eu amava o dinheiro mais do que ela. Eu tive um pouco de sorte, então eu
gostaria

Para compartilhá-lo com você. Por favor, deixe-me ajudar! " sorrindo os olhos de
Paulo foram

Articulado.

"Mas nós não podemos aceitar, nós nunca poderíamos restituir-lhe, se você fosse
família então

Talvez seria diferente, mas você não está mesmo Chinês, " explicou

Fazer Quan Ping.

Sorrindo, Paulo não sabia o que dizer, ele estendeu a mão de

Amizade apenas para ser rejeitada. Fazer Quan começou a discutir com o seu

Família. Todos sorrindo Paulo podia fazer era ver seus rostos, ele não poderia

Entender a língua chinesa, e agora ele não podia compreender a

Pessoas. Um olhar ansioso Senhor Brookes, todo esse dinheiro e não para

Que ele vá. Após dez minutos argumento feroz Catherine, a irmã de Quan

O revisor de contas falou.



"Quando nos mudamos para Birmingham I não gostou, eu costumava esconder na

Igreja Católica é por isso que adoptaram o nome inglês de Catherine.

Foi porque eu lhe aconselhou que nós colocamos o nosso dinheiro no banco
estrangeiro,

Agora o banco é o busto. Assim é minha culpa. eu agora dizer que tomamos
sorrindo

Paulo o dinheiro, mesmo que ele não é chinês. E digo que nós fazemos-lhe um

Também parceiro, vou ensinar-lhe chinês para que ele se sinta mais em casa

Com a gente, vou ensinar-lhe formas também. "

"Sim, sim, sim, sorrindo " Paulo era tão animado como uma criança no Natal.

Mais argumento surgiu em chinês, quando se acalmou Catherine falou

Novamente.

"Nos tempos antigos, a menina iria sacrificar sua honra por amor

Da família. Assim, se ele quiser, vou casar com Paul sorrindo. "

Paulo sorrindo quase desmaiou, Catherine era uma beleza, para dizer o mínimo.

"Olha, olha, olha, não Quan e o resto de vocês fizeram-me bem-vindo,

Ele mesmo carregou-me em uma cadeira de Old Forge e cantando a bigorna Casa
do Conselho

Quando minha casa, minha empresa estava sob ameaça. estou apenas voltando a

Favor, de amizade e de amor valem mais do que dinheiro. eu o meu risco



500.000 oe, porque é o dinheiro, mas eu nunca a amizade e risco

Amor, eu sempre vou ser o único que eu nunca vai casar e eu nunca vou saber

As alegrias das crianças, mas em você meus amigos tenho a amizade que faz com
que

Para ser sozinho. Em meus joelhos eu te imploro, ter meu dinheiro, é um

Meer em sinal de amizade. " Sorrindo Paulo soou como Percy, para ele o seu

Caminho de Damasco foi elton street, em Birmingham, Hurst Street.

Catherine ouviu suas palavras, eles eram claros e alto como o sino

De Santa Catarina, que degrau sobre o verde da cúpula da igreja.

Algo mexeu dentro dela, se apenas ele era mais jovem e chinês, ele

Foi um pouco engraçado homem olhando como Asterix, o Gaulês, mas em que a
chuva

Manhã em Birmingham, ele havia se tornado um homem nobre, um homem
honrado, um

O homem que vale a pena conhecer.

"Sim, vamos tomar a sua oferta, parceiro, " disse fazer Quan Ping.

Sorrindo Paulo chorou, ele não estava sozinho, ele tinha uma família agora,

Família chinesa, mas ainda eram a família, a sua nova família. Senhor Brookes

Assumiu uma das verificações, o outro voltou a sorrir a Paulo.

"Aqui, você é o contador, é melhor você ter um presente, " disse sorrindo

Paulo entrega o cheque para Catherine.



"Que banco devo colocar? " ela perguntou.

"Por que não tentar um edifício em vez da sociedade, como sobre o West
Bromwich,

Sua boa e confiável e tem um bilhão em ativos, " sugeriu sorrindo

Paul.

"Certamente, é seu dinheiro ", afirmou Catherine.

"Olhe o seu dinheiro do restaurante, não minha, " insistiu sorrindo Paul.

"Qualquer coisa que você diz, " Ela respondeu.

"Eu vou pedir um favor, por favor me ensinar Chinês, começando com números

Então, frases de apostas " pediu um sorriso tímido Paul.

"Será uma honra, " ela sorriu.

Paul sorriu de volta, sorrindo chinês de aprendizagem e valeu a pena ter amigos

Meio milhão de qualquer dia.

Percy estava esperando por Paul sorrindo quando ele se volta para o

Street, Percy parecia calmo, mas seus olhos sorrindo deu Paulo olha a laser.

"Foi você quem aposta no resultado da eleição? Sua sido no rádio



Um homem de mistério ganhou oe250,000 de Ladbrokes, " os olhos de Percy
estavam em chamas.

"Sim, " disse um sorriso tímido Paul.

"Isso é tudo o que eu queria saber, " Percy parecia enojado, ele começou a

A pé.

Catherine olhou para Paulo Sorrindo, ele apenas olhou para os pés é, ele sabia

Que ele poderia perder seu amigos Chineses agora.

"Espere, aguarde por favor Senhor, " disse Catherine Percy agarrando pelo braço.

Percy esperou para ouvir o que ela tinha a dizer, sorrindo Paulo desejou que ele
nunca

Tinha feito a maldita aposta.

"Eu sinto muito Percy, era bom demais para perder uma oportunidade, eu desejo
que eu nunca

Feita a maldita aposta, sorrindo " Paulo soou como uma criança implorando com o
seu

Pai, não para vencê-lo.

"Sorrindo Paul é um homem honrado, um homem nobre, esta manhã ele atender a
minha

Irmão Do Quan, deu todo o dinheiro para a minha família. Ele nos salvou de



Vergonha, ele salvou-me especialmente. perdemos nossa fortuna, trabalhamos

Duro por anos para que possamos abrir um restaurante de nossa própria e, em
seguida, nós perdemos

Tudo quando o banco ir à falência. Sorrindo Paul é um homem honrado, ele

Salvar minha família, " Catherine começou a chorar.

"Foi em seu parecer que a família coloque seu dinheiro em banco estrangeiro que

Você sabe o que as conexões com os barões da droga", explicou sorrindo

Paulo como ele entregou seu lenço para Catherine.

"Mas Amjit levou apenas seu dinheiro fora de lá semanas antes que desabou,

Seu terrível poderia ter sido arruinada, " Percy olhou chocado.

"Ele é um homem honrado, ele diz a amizade vale mais do que dinheiro, ele

Podemos insistir em levar o seu dinheiro, ele salvou a minha família ", afirmou
Catherine

Antes de desolving em lágrimas.

"Você sabe que eu perdi minha chance todos aqueles anos atrás por causa do meu
amor

Jogos de azar, era só que quando ouvi o que tinha acontecido com o meu chinês

Amigos que eu tinha para dar-lhes o dinheiro, eu apenas tive que sorrir, " Paul's

Olhos estavam implorando com Percy.

"Você deu a oe250,000 distância, " Percy era incrédulo.



"Ele ganhou duas apostas, ele nos deu 500.000 oe. Insistimos para que ele torne-se
um parceiro ou

Nós não tomar o seu dinheiro. Ele é um homem honrado, foi minha culpa de a

Família é desonrado, agora ele vem como um cavalo branco para nos salvar, "

Catherine's olhos estavam pedindo agora.

"Você deu a oe 500.000 distância para salvar seus amigos da ruína, " Percy olhou
para

Paulo unbelievingly sorrindo.

"Sim, eu fiz isso eu não tenho arrependimentos. Eu sou pesaroso que eu usei no
interior

Informações, me desculpe eu chateado você Percy. Mas eu nunca vou ser desculpa

Que ajudei os meus amigos chineses em sua hora de necessidade, " Paulo sorrindo

Estava começando a soar a sua auto.

"Ele é um homem honrado, ele salvou minha família, ele não é um homem
ganancioso, "

Catherine estava saltando para defesa de Paulo sorrindo debaixo de Percy

Olhares incrédulos.

Percy suspirou, este foi um dia para lembrar, que foi com certeza.

"E a marca do homem não é o que ele diz, mas o que ele faz, buscando nº

A recompensa, apenas o conhecimento de que ele fez a coisa certa. das

Dark veio à luz, que baniu as sombras e a luz de carga,



Dúvidas que certezas, que transformou a cinzas e negros em cores.

O cão velho se transformou em um gato, o gato tem mudado em um nobre Leão

E o leão começou a rugir e rugido e ronco, " disse Percy citando

A partir de um poema esquecido há muito tempo.

"Isso significa que você me perdoa? " perguntou sorrindo Paulo que poderia nunca

Entender poesia.

"Agitar as mãos para nós são amigos, e sim, Catherine Sorrindo Paul é um

Homem nobre, " Percy estendeu a mão.

"O seu agradável começar um sobre o bookies para uma mudança, " disse sorrindo
a Paulo.

"Ele é um homem em um milhão, " jorrou Catherine.

"Ou meio milhão! " Percy respondeu, antes de caminhar de volta para a sua

Empresas funerárias.

"Então você sabe a história completa agora, " disse sorrindo Paulo encolhendo seu

Ombros.

"O passado é mais presente, deixe-o começar, " sorriu Catherine.



Sorrindo Paul sorriu de volta, ele sentiu um peso, uma preocupação tinha sido
levantada a partir

Seus ombros, ele tinha uma família agora, uma família chinesa.

Patrick agora tinha uma família também, sob a forma de forma crescente

De Junho. Patrick sabia que significava vida de casado, mas ele estava feliz

Para eles acontecem ao redor dele, era sempre calmo no olho do

Storm depois de tudo.

"Quando você último decore este lugar? " perguntou olhando ao redor do Junho

Televisão com um olho crítico.

"Não há muito tempo ", afirmou Patrick.

"Quanto tempo é "não há muito tempo em anos?" " Junho perguntou inclinando a
cabeça.

"Realmente não muito tempo, alguns anos depois que meu pai morreu, " respondeu
Patrick

Olhando para cima a partir de uma criança de três anos cópia de "o Reino" que ele
tinha encontrado

Sob uma almofada.

"Você pode parar de ler sobre Kerry e os irmãos Spillane e atender a

Pergunta por favor, " exigiu Junho colocando as mãos nos quadris.



"Não muito, isto é interessante,Pat Spillane joga a perna para cima ele pode

Não ser capaz de jogar na próxima semana, " pensou Patrick.

"Patrick! " disse junho levantar sua voz.

Patrick ainda estava emersed no papel de três anos, ele não estava prestando

Muita atenção para Junho. Patrick gostaria de aprender a maneira dura que você

Sempre tem que prestar atenção a sua mulher. Junho tem um par de sissors e

Corte um buraco no papel e, em seguida, ela falou a Patrick que o furo.

"Sobre esta sala, toda a televisão na verdade, você não acha que o seu tempo para

Decorar? " ela suas pálpebras piscaram para ele.

"Sim, se você diz assim, agora me dê de volta aquele pedaço eu estava lendo ele, "

Patrick estendeu a mão.

"Você pode ter quando você me dizer quantos anos é, " disse: junho

Segurando o pedaço de papel que ela tinha cortado.

"Talvez dez anos ", afirmou Patrick segurando a sua mão.

"Se você quer isso, você terá que obtê-lo, " com a Junho coloque o pedaço

De papel em seu bolso.



Patrick se levantou de sua cadeira e colocou a mão em seu bolso, só seu

Lado ficou preso, Junho pôs a mão em seu bolso.

"O que você tem a dizer sobre o que então? " ela brincou.

"Nada de mas, " respondeu Patrick colocando sua outra mão em seus outros

Bolso.

"Acho que você é inteligente, você esqueceu que eu tenho uma mão livre, " disse
um

Junho triunfante como ela começou a agradar o Patrick.

Patrick wriggled mas ele não podia fugir como ambas as suas mãos estavam em
seus

Bolsos, então eles se mudaram para a frente e para trás como o acasalamento
caranguejos por toda a vida

Quarto até finalmente eles caiu no chão. Junho estava deitado em cima de

Patrick cócegas como ele tentou colocar as mãos formam seus bolsos quando

A senhora deputada Murphy entrou.

"Glória a Deus, que tipo de jogo é esse, " questionou a Senhora Deputada Murphy.

Patrick correram para seus pés, como fez de junho. No entanto, em toda a diversão
e

O que com a mão em Junho de Patrick's pocket calça caiu para a

Solo. Como para o mês de Junho ela foi deixada com um bolso rasgado revelando o
topo de

Sua perna esquerda. Junho olhou para Patrick, Patrick olhou para sua mãe e



Sua mãe olhou para Junho. Em seguida, os três riram.

"Eu não bato somente você estava ocupado, bem, você estava ocupado, " explicou a
senhora deputada

Murphy antes de rir de novo.

"O que você quer? " perguntou Patrick holding suas calças e sua dignidade

No lugar.

"Eu trouxe-lhe uma nova imagem do Sagrado Coração, tem espaço de sobra para
todos

Meus futuros netos, " a Senhora Deputada Murphy começou a rir, outro teria

Se ela tivesse sido concebida não chegou na cena, e Junho não foi

Já grávidas.

"Oh, isso é ótimo. Pela maneira como estamos pensando em decorar o lugar, "

Dito de Junho por meio de uma conversa.

"It's about time, Patrick transformou este lugar em um chiqueiro, "

Disse-me a Senhora Deputada Murphy lançando os olhos ao redor do lugar.

Patrick mordeu o lábio, mas para sua mãe, ele teria redecorado há anos.

Mas cada vez que ele mencionou o assunto sua mãe havia acusado de



Querendo desperdiçar o dinheiro, além de que ele deseja limpar a memória de seu

Pai?

"Sim, mamãe é tempo foi redecorado, " disse Patrick puxando uma

Face.

"Save your face puxando para seus filhos, não bochecha sua velha mãe

Ou eu vou dar-lhe uma bofetada na puss, " disse a sua exigente, Murphy

Peito indignado.

"Nós poderíamos fazê-lo nós mesmos que ia ser divertido, afinal, " se aventuraram
a Junho.

"Não, você não deve se estirpe,e que para ele eu não iria confiar nele para

Pintar o velho shithouse ", disse a senhora deputada Murphy questão de
naturalidade.

Junho riu em voz alta, Patrick gemeu e reajuste de suas calças.

"Se você quer que o local decorado, em seguida, enviar para o Winston e
Curley, eles

São os melhores, " a senhora aconselhou Murphy.

"Eu não sabia que eles fizeram, eu pensei que era a sua Rádio Pirata",

Disse Patrick.



"Você não sabe tudo, bem, eu devo estar indo então, " disse a Murphy

Como ela beijou Junho adeus.

Patrick movido para a frente para ver a sua mãe fora, só ele deixar ir de seu

Calças assim que caiu no chão.

"Eu vou me ver fora, você dois pode fazer o que quer que fosse que estava

Fazendo antes, " a Senhora Deputada Murphy troca de esquerda com um brilho de
junho seu

Filha-de-lei.

No dia seguinte, Winston e Curley veio para dar uma olhada na

Televisão , pôs-se no meio da televisão e olhou ao redor e, em seguida,

Eles mudaram-se para a próxima sala e assim por diante. Não havia palavras apenas
alguns

Suspiros, Curley tocou as paredes nos lugares e balançou a cabeça.

"Você quer um trabalho de classe superior, ou uma reserva de trabalho? "
perguntou Winston.

"Quanto é que isto vai custar? " perguntou Patrick quase estremecendo.

"Queremos uma classe superior, trabalho interrompido " Junho, usando o Royal
Nós.



"Então, você está falando aproximadamente 700 latas, " começou Winston.

"O que setecentos latas de tinta! " gritou um alarmado Patrick.

"Não, Faixa Vermelha, " Winston respondeu com um sorriso.

De junho e Patrick parecia totalmente perplexo.

"Deixe-me explicar, podemos sempre dar uma cotação em latas de Red
Stripe. Quando nós

Primeiro começou nós só fez pouco emprego assim que nós começ pago em latas de
Red

Stripe. Assim mantivemos a tradição e dar cotações em latas, embora

Somos uma equipa profissional agora, " Curley sorriu e coçou a careca

Cabeça.

"Parece ok para mim, " disse: junho.

"O tamanho de latas de Red Stripe estamos a falar, " Patrick perguntou

Me perguntava o que eram as libras e Pence foi o custo.

"Você nunca esquecer que, se sua mãe diz que eles são os melhores, então eles são

O melhor, então eles são vale a pena o dinheiro, ou latas de Red Stripe, " disse

Junho de decidir a questão para o Patrick.



Então Winston e Curley começou a trabalhar na televisão, ao som de

Rádio Três no ghetto blaster. Winston disse que ele precisava manter a calma

Enquanto ele trabalhava, mas uma vez que trabalho foi sobre outro assunto que
foi Winston!

E Curley tinha apenas tornar-se pintores e decoradores quando eles por acaso.

Começou no rádio pirata eles trabalharam de amigos spare rooms at

Primeiro. Agora um quarto de reposição geralmente tem mais lixo que um
dentista.

Sala de espera, e o mesmo estilo de decore, 80s eca para manter assim.

Sua sanidade Winston e Curley decorado o quarto que estavam operando a

Estação de Rádio pirata. Como eles tinham que mover um pouco para evitar a

Home Office vans detector que deixou um rastro de peças quartos decorados

Atrás deles, a fim de que logo eles eram conhecidos como "pincel" e

"Polyfiller", de facto eles adotaram esses nomes como seus nomes no rádio.

A ocasião ímpar que o Home Office o equipamento apreendido e Curley

Winston se tornou decoradores em tempo integral para levantar dinheiro para o
novo kit para o destino.

Tinha feito o melhor DJ Pirata e engenheiro em Old Forge e cantando a Bigorna

Para a melhor equipe de decoração também. E agora, Patrick e Junho foram colher

Os benefícios.

Nunca nada acontece na rua sem chegar a todos

Ouvir sobre ele. Percy estava passando quando ouviu Mozart flutuar para baixo

A partir de Patrick's flat, junto com lotes de vapores de tinta para Percy apareceu.



Para dar uma olhada, ele ficou impressionado com o que viu.

"Quando terminar aqui vir e me ver, eu acho que seu tempo,

Decorado. Que Mozart só chega ao local, não é? " Percy adicionado

Antes que ele deixou.

"Ele é legal, " foi a resposta de Winston como ele acabou com um rodapé.

Big Sid chegou facão em uma mão, uma dama do outro cliente.

"Esta senhora está procurando um pintor e decorador, você poderia ajudá-la a dois

Fora? " explodiu Big Sid.

"Certamente, deixar apenas um nome e um número de telefone, entraremos em
contacto mais tarde

Hoje à noite, " disse Curley.

"Obrigado, " disse: Grande Sid como ele deixou uma nota ao lado de uma lata de
tinta.

Patrick e televisão de junho foi quase concluída quando uma urgente

Mensagem chegou Wiston e Curley, a estação de rádio pirata estava indo para

Ser invadida pelo Home Office. Assim ainda segurando um pincel e uma

Pacote de Pollyfiller do duo correu para salvar sua meia estação.



Hora depois voltaram com um tronco na parte de trás da van,

Continha os seus equipamentos.

"Nós vamos ter que colocá-lo em algum lugar seguro, assim segura o Home Office o
homem não

Pensar de olhar, " começou Winston.

"Sim, mas ele tem olhos de raios x homem, " respondeu Curley.

O par em backforwards afiada Patrick's yard, o tronco balançando entre

Eles olharam como piratas em busca de um lugar para esconder o tesouro,

Com seu brinco de Curley hugh olhou a peça. Amjit peludo apareceu, ele

Fungou em torno do tronco, talvez houvesse algo nele para ele.

"I've got it, vamos colocá-lo no galpão do Amjit, vai levar um homem corajoso
para

Olha lá, " disse um aliviado Winston.

Para arrastar o tronco e Curley atrás dele Winston dirigido para peludo

O Galpão da Amjit. wiston agarrou o Amjit cobertor e jogou-a sobre o tronco

Para ocultá-lo. Amjit começou a rosnar baixinho. Curley agiu rapidamente para
salvar

A situação, atingindo no bolso encontrou metade de um tubo de rolo.



"Para você, meu homem, mas guarda isso com sua vida ", afirmou Curley lanç

Os Rolos para Amjit.

Amjit poderia ter chorado, Rolos eram seus favoritos, ou uma delas em qualquer

Taxa. Então soltando um grito Amjit pulou em cima do tronco, ele guard

Com a sua vida, além de se eles queriam o seu tronco para trás ele iria custar-lhes

Um tubo cheio de Rolos, ele não era tolo.

"Amjit, dá-me cinco ", afirmou Winston agitando as mãos com o cão.

"Ele é um amor de verdade, " observado Curley que subiu as escadas e

Voltei a trabalhar.

"Sim, ele é um amorzinho, às vezes ele me lembra do cão balançando eu usei

Para a parte de trás do meu carro ", disse o Winston.

"Não, ele parece que par de cães de giz sua mãe costumava ter no

Old Brown alta manto peça " Curley, corrigido.

Quando o homem Home Office invadiram a estação de rádio pirata, tudo o que ele

Foi encontrado um pincel e um pacote de Pollyfiller. Ele sabia quem ele era

Só depois que ele perdeu-los novamente. Então, virando-se para Bet.Mullholland
ele

Encolheu os ombros e, em seguida, reajustado seus óculos de armação preta
grossa, ele

Não era um homem feliz, ele parecia usar um carrinho Harry Palmer.



"Nós vamos dar um pouco de depois do almoço, há um agradável café perto minha
estação ou

Você poderia ter um pub almoço no comerciante, " aventurou bet.Mulholland.

"Eu suponho que poderíamos, " respondeu o Home Office homem balançando sua
maleta

Dejectedly.

Curley aconteceu a olhar para fora da janela e ver o que ele fez

Apenas o homem Home Office e Sgt. Mullholland indo para o comerciante.

Scampered relâmpago lubrificado o duo para baixo a escada, eles quase tinham

O Galpão da Amjit hindges fora de sua porta, tal era sua pressa. Apenas fizeram
uma

Erro fatal, que se esqueceu de bater. Amjit Hairy uivou como o cão de

Os Baskervilles uivou. Curley quase desmaiou, ao longo da estrada no

O homem do comerciante Home Office sua cerveja derramado a sua frente com

Susto.

"Oh seu único Amjit peludo, " aconselhado Annie.

"Apenas sendo um pouco naughty dog, ele é tão bom quanto o ouro
normalmente, " adicionado

Betty como ela limpou o Home Office camisa do homem com uma toalha.



"Mas, mas, mas, que soou como um lobo! " disse o homem Home Office

Ondulação com medo.

Ele tomou um gole de sua bebida para firmar seus nervos.

"A desciption muito precisa para ser honesto ", observou Bet Mullholland como

Ele terminou seu copo de cal.

O Home Office o homem deixou cair o copo em sua volta, ele tinha memórias
ruins

De cães.

"Aqui, limpar-se para baixo, " disse Annie jogando a toalha para a casa

Office rosto do homem.

"Nós não fazemos voltas, Betty " adicionou com um sorriso.

Amjit peludo de fora foi correndo para cima e para baixo da rua como um

Cachorro feliz, ele tem um Bounty Bar mais um Crunchie fora dos piratas.

Bem ele não sai barato que ele fez, ele ofereceu um bom cão de guarda, serviço

Então ele tinha que ser pago, além do que ele não gosta de ser tomada para
concedido.

Curley tracejada para Amjit tinha sobre a loja para obter o seu chocolate Amjit
peludo



A recompensa, então, e só então, hairy, Amjit cessar as suas funções de guarda.

Entretanto Curley e Winston tinha levado o tronco até a estrada para Percy.

Empresas funerárias, eles deixaram o tronco na sala de preparação, fechando suas

Olhos enquanto Andy segurou a porta aberta para eles.Eles esperavam a trilha iria

Morto, tanto quanto o Home Office homem estava em causa.

O Home Office, o homem tinha recuperou a compostura por agora, então

Balançando a perna ele saiu para a rua. Ele só avistaram

Winston e Curley voltar ao Patrick's flat, ele sorriu seu mau

Sorriso, de modo que é onde eles foram, e é por isso que eles foram chamados

Pincel e Pollyfiller. esfregando as mãos juntos, ele cruzou o

Estrada e subiu as escadas de Patrick's flat.

"Você não está tentando me evitar rapazes é você? " disse o homem Home Office

Em sua melhor voz paternalista.

Bet.Mullholland revirou os olhos, o que é um Pillock tinha desembarcado, apenas
com

Ele tinha que ajudar o homem "Home Office".

"Você quer um pouco de decoração feito Sir Winston?" Sorriu.

"Não, mas eu quero que seu transmissor! " disse o homem soando Home Office

Como o sherriff de Nottingham.



"Nós somos humildes decoradores Sir tentando fazer a vida honestamente, " disse

Curley olhando como um Pirata encurralado desejando que ele não havia colocado
seu cuttlas

Para baixo.

"Você se importa se eu dar uma olhada? " perguntou o homem Home Office.

Bet.Mullholland encolheu os ombros como se para dizer, "Desculpe, mas eu
rapazes

Tem que ajudar esta Wally".

"Nós não mente, mas seu patrício e Junho's flat, nada a fazer

Com a todos os " Wiston, explicou.

"Tenho certeza de que não mente, o Home Office " sorriu o homem.

Então ele olhou em volta, mas desenhou um em branco. Ele era sulking Winston.

E Curley sorriu suas despedidas, outro rente. Estavam no

Topo da escada e o observava ir. o Home Office o homem olhou para

Eles, ele não podia ouvir, mas ele podia ler lábios", o barracão". Assim ele fez um

Beeline para ele. Winston e Curley observava de sua arquibancada, como

Ele podia ouvi-los, a não ser que ele poderia ler lábios!

"Agora, vamos ver o que esse galpão, " disse o homem Home Office com alegria.



"Woof, woof, woof, uivo, uivo, uivo, " foi Amjit peludo.

Ninguém veio em seu galpão sem bater primeiro, ele não estava muito ruim, se

Foi um amigo que lhe deu chocolate mas um total estranho, ele não estava

Tendo qualquer. Portanto Amjit hairy voou para fora do seu barracão como um
foguete,

Bater o Home Office peludos Amjit homem televisão. sentou-se sobre o homem e
howled

E uivavam e howled. Winston e Curley riu até que chorou.

Para Home Office O homem desejou que ele tinha mantido seu trabalho de
mesa, este era demasiado

Muito.

"Eu acho que você deve dar-lhe algum chocolate, " disse bet.Mullholland

Tentando duramente não rir.

"Eu sou diabético, eu não comer chocolate, " homem se contorceu ao Home Office.

"Então você está em apuros, " disse o Sargento para seu trabalho.

"Você não pode arrastá-lo fora? " perguntou um panic stricken Home Office o
homem.

"Eu não sou muito bom com cães, eu suponho que eu poderia tocar o R.S.P.C.A. e

Pedir conselhos, " o sargento começou a raspar a cabeça como o



Manual de treinamento do Sargento disse que ele deve, em situações como essas.

Por agora, todos a rua tinha chegado a um impasse, que Amjit peludo com uivos.

E Winston e o riso de CURLEY, algo que vale a pena assistir foi

Acontecendo. Big Sid, Wayne, Betty e Annie, Percy, Frank, Pedro e

O resto todos saíram de suas lojas para assistir.

"Ele está com raiva não é ele, " disse: Grande Sid piscando a Wayne.

"Você quer uma xícara de chá, enquanto você está lá em baixo", se aventuraram a
marca.

"Bem, quando ele acorda, ele vai precisar de um novo par de calças, observado "

Betty com um sorriso.

"Talvez cuecas também, " acrescentou Annie.

Após dez minutos, Big Sid achou que era hora de terminar o Home Office.

Desconforto, para entregar um saco de carne de porco scratchings para jaswinder
ele wispered

Em seu ouvido.

"Vá em frente, tivemos nossa diversão, " disse: Grande Sid com uma piscadela.



Jaswinder caminhou na direção do Amjit ainda barking peludo.

"Se você não calar eu não lhe dar qualquer um desses, " Jaswinder tomou

O saco de behing Costas Peludas de modo Amjit podia ver a carne de porco

Scratchings.

Amjit peludo parado em meados de casca.

"Não é educado abrindo portas sem bater primeiro. dizer que você é pesaroso

Para Amjit, " Jaswinder apertou a mão dela no escritório da casa do homem.

O Home Office o homem fechou os olhos e disse que estava arrependido da
multidão.

Aplaudido, Winston e Curley riu ainda mais.

"Pegar", disse Jaswinder jogando um porco riscar o alto para a atmosfera.

Amjit peludo pulou para o alto para a atmosfera captura todos os riscos.

Aplaudiram, todos exceto o Home Office o homem que tinha decidido a conseguir
o seu

Horas trabalho de volta.

Que noite Curley e Winston estavam de volta sobre as ondas,

De olhos vendados, eles difundidos a partir da sala de preparação de Percy, não

Quer ver o interior de uma sala de preparação de empresários até



Mortos e, em seguida, seria demasiado cedo. Assim com o Home Office no escuro
como a

O seu paradeiro, eles transmitem seu costume mostrar animada, rodeada por

O aparato dos mortos.

O problema com a decorar as coisas é que geralmente há confusão,

Bem, se você fazê-lo sozinho. Patrick e Junho não tinha decorado

O THEMSELF então não havia bagunça, mas o contraste entre um plano e limpo

Mobiliário antigo mobiliário feito o olhar surrados, uma bagunça. Patrick decidiu

Surpresa de Junho através da encomenda de mobiliário novo.

"Então você vê Frank agora que o lugar é decorado a mobília

Realmente mostra a sua idade, " começou a Patrick.

"Nós estamos falando a fórmica ou qualidade substituição? " perguntou Frank.

"Bem, a qualidade do curso, agora que eu sou um homem casado e eu vou ser um
dad

Logo, " respondeu Patrick.

Frank sorriu com alívio, ele odiava a fórmica final de sua loja, ele tinha

Para oferecer o que as pessoas podiam pagar, embora talvez de qualidade duvidosa

A FÓRMICA final foi atraente para alguns. Ainda sorrindo Frank liderou o
caminho



Para a parte de trás de sua loja, carinhosamente tocar uma parte aqui e uma parte
lá

Como um pai toca sua childrens' cabeças.

"Nós vamos ter uma bebida primeiro, " disse Frank abrindo uma mesa para revelar
um

Bela coleção de vinhos.

"Eu não vi isso antes ", afirmou Patrick.

"Minha melhor os clientes merecem uma bebida, ele alivia a dor quando eu
digo-lhes

O preço, os custos de qualidade depois de tudo, mas não dura para sempre, assim
como uma

Bom vinho permanece na boca. Seu mobiliário ainda será bom quando

Você tem netos! " explicou Frank como ele passou Patrick um copo.

"Oh, esta é uma grande coisa, onde você adquiri-lo? " perguntou Patrick.

"Da minha aldeia natal, claro, nas margens do Rio Po, chamamos

Ele o Dom Camillo, beber e você vai acreditar que seus sonhos se

Vir verdadeiro, " Frank fechou os olhos e saboreou sua aldeia natal vinho.

"Deus é tão bom eu tenho certeza que eu vou ter que ir para a confissão, " brincou
Patrick

"Então, assim que o Pe. Shaw, dei-lhe uma garrafa! " riu o Frank.



Patrick olhou ao redor a qualidade final da loja, de alguma forma

Ele foi atraído para um conjunto de três peças, ou foi Frank guiando-o para que
ele?

Sentou-se sobre ele, Frank sentou-se próxima a ele.

"Isso parece muito forte, " disse Patrick acariciando-o.

"Você não precisa de nenhum SUPERCOLA sobre isso ", disse Frank com um
sorriso.

"Deus não me lembre, sou o ridículo de toda a rua

E, provavelmente, a Índia se eu sou um juiz de Amjit ", afirmou Patrick
balançando sua

Cabeça.

"Nós gostamos muito da história, em Itália, no vale do Pó, " disse Frank com um

Brilho em seus olhos.

"Tudo bem, de qualquer maneira, eu vou ter um presente. Você pode entregar
hoje, eu

Como a surpresa de Junho ", afirmou Patrick mudando de assunto antes que ele

Começar a corar novamente.

"Mas a minha carrinha está em outro lugar, amanhã vai fazer? " perguntou Frank.



"Acho que sim, " disse um pouco cabisbaixo Patrick.

Só então Mathew veio pulando passado a loja, Mathew gostava de ignorá-lo

O fazia sentir-se livre, livre como um cervo.

"Mateus, Mathew vir aqui, " Frank gritou correndo para a frente da

Loja.

"Escute Mathew faremos Patrício novo mobiliário até a estrada para a sua

Televisão, será uma agradável surpresa para o mês de Junho ", explicou Frank.

"Eu tenho que dar grande Sid a lista da mãe, porém, " explicou Mateus.

"Tudo Bem moço, você dá grande Sid a lista e, em seguida, voltar, " disse Frank.

"Então eu vou começar a entrega hoje, " disse Patrick sorrindo.

Mathew retornou ainda está saltando, Big Sid ambled depois dele.

"Bem, muitas mãos fazem trabalho leve, " disse: Grande Sid.

Tão Grande Sid e Mathew levou o sofá na rua com Frank e

Patrick carregando uma cadeira cada. jaswinder estava fora de seu pai.



Alimentação Amjit store peludo porco scratchings divertido quando ela viu o que
ela fez

Seu pai levá-la ao longo da estrada ao longo da estrada. Quando ela se sentou no

Sofá de modo que ela pudesse ser realizada enquanto Big Sid e Mathew movido do
sofá,

Era como sendo uma rainha do Egito. Seu pai limpou o pavimento

Para os trabalhadores, foi quase como um cortejo de carnaval. Paulo um de

Os camionistas en rota para o café marca hooted seu chifre, ele teria

Outro conto para o pessoal de volta no vale do Pó. Quando eles atingiram a

Escadas para Patrick's flat Jaswinder relutantemente saiu do sofá e, em seguida,

Com o Big Sid no levar ele e Mathew levada do sofá e subindo as escadas.

Amjit estava brincando com Patrick sobre ele ser algum tipo de ladrão,

Literalmente. jaswinder agora clambered até as escadas atrás de Mateus,

Como ele e Big Sid jiggled do sofá para obtê-lo através da porta.

" Amjit Jaswinder!" gritou.

Jaswinder tinha caído sobre a parte superior das escadas. Frank e Patrick olhou

Com horror. Ela seria morto com certeza. Mathew jogou do sofá para o

Ar, ele tinha visto a sua queda.

"É isso que estamos pensado agora, " disse: Grande Sid de dentro da televisão.



Com sua mão livre agarrou Mathew para jaswinder, ela parecia estar ficando

Longe dele, Mathew caiu de joelhos ele estava inclinado para trás como um

Dançarina do limbo. Patrick fechou os olhos, sentiu-se doente.

"Amjit Jaswinder!" gritou.

Frank fez o sinal da cruz e, em seguida, fechou os olhos.

"Papai! " gritou Jaswinder sua voz parecia distante.

Mathew recuperou a seus pés, uma mão empurrando o sofá em frente,

Em outras de suas realizada foi apertado Jaswinder. Ela estava segura, Mathew
tinha puxado

O coelho do chapéu. Mathew e Jaswinder desapareceu na televisão

Tal era a dinâmica do Mathew, enviaram Grande Amjit Sid de voar.

Correu pelas escadas, seguido por Patrick e Frank.

"Meu Bebê, Meu bebê " Amjit, pegou sua filha em seus braços.

"O que está acontecendo, perguntou " Big Sid chegar a seus pés.

"Jaswinder caiu sobre a borda das escadas sob a rampa, mas para

Mathew ela ser mortos ", explicou Patrick, seu coração ainda batendo em



Seus ouvidos.

Big Sid observava incrédulo, ele apenas pensou Mathew foi a jiggling

Sofá, ele estava atordoado, então ele se sentou no sofá. Sua Indian

A princesa poderia ter sido morto.

"Foi um milagre, Mathew recuperou a sua captura e, em seguida, para frente, de
modo que

Ela tinha de ser seguro, Eu vi tudo, " explica Frank.

"Graças a Deus ela estava vestindo que Arran jumper sua mãe de outra forma

Nós todos estar chorando agora, " declarou o Amjit como ele beijou a cabeça de sua
filha.

"E eu disse que era boba por um índio para ser usando um jumper de Arran, "

Patrick lambeu os lábios, eles se sentiram muito seca de repente.

"Eu vou tomar um milkshake de Mathew, você pode gerenciar em seu próprio
agora, "

Amjit perguntou.

"Eu vou vir também, " disse: Grande Sid, ele teria um a si mesmo.

Frank e Patrick foram deixados para trazer as poltronas, parecia

Depois de arrumar um serviço, mas felizmente Jaswinder estava vivo graças a



Mathew.

"Então mas para jaswinder vestindo um Arran sua mãe tinha de

Ela teria sido morto ", repetiu uma wide eyed Junho.

"Deus sabe como Mathew conseguiu fazê-lo, foi como se algo Bruce Lee

Faria, um alcançar depois um salto para frente, Sid foi enviado voando sob

O peso do sofá e Mathew é dinâmica.

Junho instintivamente sentiu a protuberância crescente dentro dela, ela olhou
para

Patrick, uma pergunta em seus lábios.

"O que se acontece com nosso bebê? " ela olhou acusatoriamente, Patrick.

"Não, eu estava segura não era eu? ", disse Patrick defensiva.

"Acidentes acontecem, e este plano é apenas grande o suficiente para um bebê,

Que sobre o descanso, quando eles vêm, " Junho tinha bloqueado os olhos em

Patrick's ele não poderia ficar longe dela.

"Eu pensei que você gostasse essa televisão, esta rua, " Patrick olhou para ela.

"Eu não, mas acho que devíamos ter uma casa, uma casa com um jardim e

Blossum uma cereja árvore no fundo do jardim, " disse: junho tudo em um



A respiração.

"Sim, mas se nós temos uma casa teríamos que afastar-se aqui, eu não

Quer mudar-se para Harborne sangrenta que com sua mãe perto, ela arraste

Nós em seu lair com suas teias de aranha, " Retorquiu Patrick.

Eles ficaram em silêncio, este poderia se desenvolver em sua primeira luta
real, apenas

Junho tinha outras idéias para ela olhou para fora da janela se move para a frente.

Ela beijou Patick e colocou as duas mãos nos bolsos de sua prensa, ele

Não poderia escapar dela agora. Ela sufocada ele em beijos e afiou a ele

Para o seu novo sofá, era hora de ver se o Frank estava certo, não cola

Seria necessário, depois de tudo que ela escolheu o mobiliário do dia antes

Patrick tinha, ela não era tola.

"Patrick seu um grande pátio exterior não é? ", disse junho como ela

Jogado com os pêlos no peito do Patrick que preso para fora da sua camisa.

"Sim, " respondeu Patrick Mentalmente agradecendo a Frank, ele realmente não
precisaria

Esta cola no sofá, nunca.

"Seu deve ser grande o suficiente para algumas casas, vale a pena muitos do
dinheiro não é

Ele? ", disse Patrick junho antes de beijar novamente.



"Sim, mas nós estamos confortáveis, assim seu sentido vendê-lo ", afirmou Patrick

Entre beijos.

"Eu não estava pensando em vendê-lo, eu estava pensando em outra coisa,

Algo muito mais, bem, algo de construtivo, " Junho sentou-se e começou

Fora do sofá, ela fez uma pausa para olhar para o Patrick, em seguida, ela foi para a

Janela.

"Há um monte de terra lá, " Junho falou devagar.

"Você soa como um Kerry já mulher, " riu Patrick saindo do

Sofá e indo para a janela.

"Bem, nós poderíamos fazer algo construtivo, " olhos travado em Junho.

Patrick's.

Patrick teve de ceder agora, ele não podia argumentar com ela, seria como

Argueing com ele.

"Vá em frente, o que é? " Patrick estava sorrindo.

"Nós poderíamos construir uma casa ali, " junho apontou.

"Então você se transformou em um Kerrywoman, mamãe vai estar
satisfeito, Patrick "



Riu em voz alta.

"Isso significa que você vai construir-me uma casa, um lar? " Junho foi uma
issueing

Desafio.

"Claro, você não teve que subornar-me com beijos, " Patrick sorriu.

"Se eu não beijar você primeiro, eu nunca obter qualquer beijos, " disse: junho

Pondo para fora a língua.

"Venha aqui, e eu vou mostrar-lhe que tipo de Kerryman eu sou, " disse

Patrick quando agarrou junho e colocou as mãos nos bolsos de sua calça jeans.

Este tipo de comportamento infantil bobo era o tipo apreciaram a maioria

E eles se alegraram com isso que Frank's semicircular que nunca precisam de
supercola.

No dia seguinte eles consultado com Davi, ele foi capaz de recomendar

Um arquiteto, assim que fui vê-lo mais em Langley. de junho decidiu que

Ela queria quatro quartos duplos e duas casas de banho com um chuveiro extra

Sala jogado em boa medida. Ela estava pensando para o futuro depois de tudo

Ou ela não era Kerrywoman. Quando o arquiteto sorriu e

Perguntou quando eles queriam os planos "ontem", respondeu ela, acariciando sua



Estômago. Assim o arquiteto definido para trabalhar, uma semana mais tarde, os
planos foram

Pronto.

"Então você vê Percy o conselho departamento de planeamento riu na nossa

Cara, eles dizem que esta é uma zona de negócios, sem habitação, " explicou

Patrick mordendo o lábio.

"É a Pratt Albert O. B. sangrenta diehards. me dar esses planos eu vou

Stick uma bomba sob eles, " irritou Percy.

Patrick entrou e mandou os planos e entregou-os a Percy.

"Eu espero que você pode fazer algo seu apenas que Davi é gratuito no momento
tão

Ele poderia começar a construir imediatamente. poderia ser construído em seis
semanas,

Tudo o que precisamos é a ir em frente, " Patrick olhou como uma criança que foi
kite.

Preso em uma árvore, ele não tinha a menor idéia do que fazer, era necessário
ajudar.

"Você terá a permissão de planeamento em dez dias ou eu não sou empresário, "
disse

Percy agitando Patrick pela mão.

Em seu estudo, Percy saiu seu diário, ele olhou para o telefone



Número para o Senhor, o Senhor de Pedra Pedra M.P. para Old Forge e cantando a
bigorna.

"Olá, você pode me colocar ao Senhor através de pedra por favor, " disse Percy
enquanto ele

Sentou-se.

"Eu tenho medo que ele está muito ocupado, que com ser novo para o Parlamento
e por

Diante, " disse um negócio como secretário.

"Apenas dizer-lhe o seu Percy Frost, The Undertaker, ele vai falar para mim, "

Percy disse calmamente.

O secretário saltou para atenção, ela correu pelos corredores de

Westminister, Percy Frost era um nome famoso nos corredores do poder.

Na verdade o dia Senhor Stone chegou a primeira coisa que ele disse foi que Percy

Teve acesso imediato, foi assim não admira que o secretário-ran, que

E a voz de Percy, ele às vezes soava como um vampiro disposto para pessoas

Fazer as coisas.

"O que eu posso fazer por você? " Perguntou o Senhor a pedra.

"Patrick foi recusada a permissão de planeamento para uma casa ao lado de seu



Padaria, eu acho que o velho Albert Pratt diehards, " explicou Percy.

"Envie-me os planos e assim por diante, vou fazer o meu melhor ", respondeu o
Senhor de pedra.

"Como é o Parlamento, então? " Percy perguntou.

"Quanto mais cedo eu confiar em um núcleo duro de marinha, que alguns
deles, mas eu tenho certeza

Vou começar usado a ele. No entanto, se esta é uma questão de construção talvez
sejam as

Maçons que você deve estar se perguntando para ajudar ", brincou o Pedra.

"Eu pensei que todos os políticos eram maçons, " disse Percy.

"Não é um presente, afinal enviar os planos e vou fazer o meu melhor, " disse o
Senhor

Antes ele desligou o receptor.

Percy sorriu, talvez, um pouco incentivo iria acelerar o trabalho da pedra,

Depois de tudo ele foi um Maçom e assim foi o senhor deputado Kemp, assim se a
geada e Kemp

Combinado, então, um convite para um Maçom poderia ser organizado para o
Senhor

Pedra.



No dia seguinte, um envelope grande chegou para o Senhor, dentro de pedra foi

Uma carta marcada "somente para seus olhos". O grande envelope continha o

Planos para Patrick's house, a carta era um convite para um Maçom

Função em Harborne, um convite pessoal de Percy e o senhor deputado
Kemp.Quando

Senhor Stone leia o convite ele saltou no ar, Percy era um homem de verdade

De mistério; assim, ele só tinha que fazer o seu melhor para um de seus eleitores.

"Onde é que o pesquisador americano ociosos de nossa, se ele não resolver este

Problema hoje eu vou pessoalmente chutá-lo para fora de WESTMINISTER e
sobre seu

Avião para Boston, " rosnou senhor Pedra.

O pesquisador se concretizou, foi-lhe dito para examinar todas as leis de adeus

Old Forge e cantando a bigorna, encontre uma brecha, ou o loop apenas ele estaria

Ver foi a corda senhor Pedra seria pendurar ele com Duane foi convenientemente.

Impressionado para ele começar a trabalhar. No final daquela noite, ele encontrou
a brecha, o

Os trabalhadores tinham de ser fornecidos com um lugar para viver e, como
Patrick foi um

Dos trabalhadores ainda que na sua própria padaria, mas desde que ele era um
trabalhador, um

Lugar para viver tinha que ser encontrado. Foi um byelaw datado de 1874, que

Não tinha sido revogada. armado com todas as informação do Senhor entrou em
pedra

A Câmara, ele queria dizer algumas palavras sobre o assunto.



"Meus colegas e colegas é realmente um caso de um

Conselho tentar intimidar o humilde trabalhador, um caso de DEVASSOS

A obstrução por parte do conselho, e para que fim? Só para flex

O músculo contra o humilde trabalhador, só por causa do que não somos.

Aqui para o governo do povo, pelo povo e para o povo, não

Contra eles, " senhor blustered Pedra, tendo pegou o TECHNIC a partir de um

Memember Tory determinados.

Ele passou por mais cinco minutos e, em seguida, se curvando para o alto-falante
ele

Saiu da sala, ele queria tocar Percy com a boa notícia.

Alguns dias mais tarde, o trabalho começou em junho e Patrick's new house,

Amjit peludo tinha ergueu uma perna sobre as marcas de giz, que foram para
orientar

O JCB cavando os alicerces.

"X marca o ponto, " a senhora riu Murphy cheia de sorrisos. Ela lembrou

Sua casa em Kerry Head, o divertimento que tinha em 1934, quando a nova era

Construído, o antigo sendo entregue para o gado hoje foi um sim.

Dia feliz, quase sessenta anos em uma nova casa de família foi em fazer,

Mas este em Old Forge e cantando a bigorna.

Foi também uma noite feliz, Percy e o Sr. Kemp tomou o senhor Stone



Com eles para uma reunião Maçônica. Não muito pode ser dito sobre os pedreiros,

Exceto que eles realmente não sabem como se divertir. Senhor Stone

Insistiu na venda a preço de custo todos os materiais de construção para o Patrick's
new

House ao Deputado Kemp. Senhor Kemp teve o prazer de aceitar, ele sabia que
Patrick

Não aceitar tal dom de si mesmo, mas o Senhor Deputado Kemp foi um homem de
negócios, de modo que ele

Percy sorriu. não estava sendo uma M.P. tudo sobre a construção de comunidade
e

Assim por diante, mesmo se este foi um pouco o exemplo literal. Juntamente com
os braços

Sobre os ombros uns dos outros, eles escalonadas para baixo Harborne High Street,

Michael estava passando então ele parou para dar-lhes um elevador antes de uma

Bobby ansiosos podem prender, eles foram muito bêbado depois de tudo.

"Eu começ milhares para uma foto de presente ", pensou Michael.

"É o.k. votou para você também, " tranquilizado Percy.

"Vamos Eu vou levar você para casa primeiro deputado Kemp vendo como você
vive o mais próximo,

Mas Deus sabe o que sua esposa vai dizer: " Michael tirou balançando sua

Cabeça sinistra.

Davi era terminar as bases de corte quando o primeiro



Camião chegou com tijolos e madeira.

"Eu não encomendar este de você, " Davi gritou por cima do barulho da

JCB.

"Bem pago para todos os cumprimentos do senhor deputado Kemp, " explicou o
camião

Driver.

Naquele momento Percy sem demonstrar qualquer sinal de desgaste e apareceu

Para explicar, " eu estava fora na noite passada com o senhor deputado Kemp e
Senhor nossa Pedra, M.P.

Foi decidido para ajudar coisas ao longo de um pouco, " Percy apenas acenou com a
mão

Como outro camião apareceu.

"Você quer dizer que tudo está vindo, o lote inteiro? " perguntou Davi.

"Em uma palavra, sim, " com que Percy abaixou e começou a pé,

Compromisso foi o seu negócio, e não o edifício.

"Mas eles sabem? " David apontou na direcção da televisão acima

A padaria.

"Bem, é um assunto de família, " disse Percy tocando seu nariz, com que ele



Tinha ido embora.

Não muito longe, em Smethwick, em um pano televisão viveu outro casal,

Eles tinham uma ligação com a rua, mas eles estavam longe de ser feliz.

O homem desligado o rádio desligado, ele queria gritar, assim que o local foi M.P.

Capaz de resolver a situação, de modo que sangrenta. Ele foi para um bom

Coisa com Danny, ele sempre foi um toque fácil, agora ele estava lumbered

Com uma rapariga de gordura mais gordos. uma namorada grávida e um pano liso,

O que um comedown desde os dias de vinho e rosas, agora tudo o que ele tinha
eram os

Whines da menina. Se apenas Danny não tivesse sido enviado para Israel, ele
estaria

Em trevo agora. Agora tudo o que ele tinha era um chiado fat girl, e Danny tinha
o

Bochecha para enviar-lhe um cartão postal, e possuem sobre essa garota que ele
conheceu, um

Soldado no exército Isreali. Deus fez ele doente, ele gostaria de soco

Danny no nariz.

Mateus, Marcos, Lucas e João parado pelo comerciante para tomar uma bebida

As coisas estavam olhando desolado para certo.Eles tem o tempo em suas mãos em
breve.

"Por que não ajudar a Davi construir casa nova, Patrick " aventurou Annie.



"Olhe o que aconteceu quando você ajudou a colocar este lugar para direitos
humanos, " adicionado

Betty.

"A par de você soar como Deputada Murphy, " riu Mathew.

"Não, a senhora " Murphy, Annie começou a mudar para um acento de Kerry.

"Ok, ceder, apenas dar-nos um outro copo primeiro, " disse João.

Assim Betty deu-lhes um quartilho com quatro palhetas, as meninas serão as
meninas

Depois de tudo. Para não ficar atrás dos meninos tomou uma palha cada, em
seguida, bebia,

Estes homens poderiam ainda ser meninos depois de todos e, em seguida, tocaram
a partir de espuma

O pint em as meninas.

"Bom trabalho você está tios ou nós ou papai dizer sobre você, e peludo, de modo
Amjit

Lá, os gêmeos " disse colocando a língua para fora, antes de começar a

Rir.

Foi assim que Mateus, Marcos, Lucas e João se juntou ao

Engessando kid, David, na construção de uma casa. Depois de quatro semanas

Pronto para colocar o telhado, cinco homens trabalhando 14 horas por dia faz



O trabalho de casa edifício. Patrick e Mathew ajudaram muito, só assim

Como não se sentir deixado de fora, além de Patrick queria dizer a sua

Filhos que ele tinha construído.

Com o telhado em Winston e Curley movida em decorar a

Lugar, Junho pessoalmente decidir o "olhar" da casa, ela também havia

Negociou o "Red Stripe" preço. Para as cepas de Mozart, Curley

E Winston, a casa foi decorada; Percy iria fazer uma pausa de

Embalsamento um corpo para ter um bate-papo com Winston sobre os vários
méritos do

Mozart, então, depois de meia hora ele passear até a estrada de volta para a sua

Empresas funerárias de um sorriso em seus lábios. foi bom para começar algumas
graves

Converation afinal, os mortos não ser muito falante no melhor

Vezes.

Não demorou muito para CURLEY e Winston para terminar a casa

Como é sempre mais fácil decorar uma casa recém-construída, assim,

Tempo para o tapete do lugar. Junho consultado com Frank, seria mais fácil

Toda a casa com o mesmo design. Patrick comentou que tinha

Quarto tapete foi impossível ao vácuo como era muito "fofo", então por que

Não poderiam eles têm sala de tapete nos quartos, então ao menos eu

Ser de fácil limpeza. Frank degrau seu contato no Kiddimister.

"Oh, você salvou minha vida, temos um excedente de tapete que você vê.

Mudou o design do hotel no último minuto, eles adicionaram um salão de baile



Em vez de assim muitos quartos, " explicou o perturbado homem de

Kiddiminster.

"Então você quer que eu tire ela fora de suas mãos, " disse Frank.

"Bem, se você pudesse, " disse o homem tapete Kiddimister.

Junho foi para Kiddimister com Frank para ver se ela gostava do

Design, ela sorriu quando viu ele. o tapete desenho foi baseado no

Livro de Kells, foi para o irlandês Suites de um hotel internacional.

Birmingham Hotel. Se foi bom o suficiente para um hotel de cinco estrelas que
seria

Bom o suficiente para um Black Country home. acordou a compra Junho
telefonado

Patrick de obter-lhe para dizer a todos que estavam tendo um tapete que

À noite.

"O que? " perguntou Patrick.

"Um tapete que noite, começam todos a vir então vamos todos ir para a

Depois, quando o comerciante o tapete é previsto, " explicou de Junho.

"Ok eu vou dizer a toda a gente ", afirmou Patrick pousar o telefone.



Uma hora mais tarde, o camião chegou com o tapete, Frank tinha em

Duas seções, uma para cima e uma para a saltar no andar de baixo.

Do camião Frank correu até a estrada de seus olhos como chamas, ele não tinha
feito

Uma casa inteira em anos, que ia ser divertido. Frank coletado seu

Ferramentas e, em seguida, correu de volta para Patrício e Junho's new
house. grande, Wayne, Sid

Roger, Mathew, Winston e Curley, Mateus, Marcos, Lucas e João não

Mencionar David e o resto foi tudo pronto. em pé na parte de trás do

Camião Frank explicou o plano.

"Agora um tapete é uma coisa de beleza, faz-nos flutuar depois de um árduo dia de

Curta o disco pavimentos, " começou o Frank.

"Você pode dizer isso novamente, interrompido " Roger.

"Agora um bonito tapete pode ser arruinando por má conexão. Ele olha também

Melhor se ele é simples, então este será transparente. Nos próximos anos quando

Patrick's netos nascem também eles vão dizer o que um bom tapete esta

E é de se perguntar como não conseguimos colocá-lo tão bem! " Frank estava
suando

Ele estava tão animado.



"Quanto mais cedo terminarmos o mais cedo nós bebemos! " gritou Wayne.

Com essas palavras eles começaram. Frank entregou o tapete e garra

Ordenado as pessoas a colocá-lo na borda de cada sala e corredor.

Correu ao redor como um animado andava na escola, certificando-se de que foi no
exato

Fourtyfive. Esta posição levou apenas alguns minutos e, em seguida, uma equipe
foi enviada para cima

Fazer o mesmo enquanto o underlay foi montado no piso inferior. Colocar
underlay

É um trabalho fácil você apenas espalhá-lo, então você correr ao redor como um
idiota

Com uma pistola de agrafos furando-a para o chão. Como Rodney era o mais
próximo

Coisa disponível foi ele quem deu uma pistola de agrafos, Rodney

Estava em causa era uma fada espalhar boa vontade e harmonia, como em

O seu mais recente jogo. No lugar de uma varinha era uma arma estável, mas
Rodney fez

Uma goodjob, um trabalho muito bom.

Em seguida, vieram os de alcatifa no térreo, Rodney King of the

Fadas foi enviado no andar de cima com sua pistola de grampo para fixar a varinha
underlay

Lá. Enquanto isso, todo o músculo disponível era necessário para descarregar o

Tapete.

"Jesus, Maria e José o seu como o Livro de Kells ", afirmou Lucas.



"Então, luminosos e coloridos, tão detalhado,deve ter custado muito a terra

O que com toda a fantasia coisas sobre ela, " acrescentou João.

"Você vai parar o contempla por um segundo e comece a se mover, ele pesa

Tonelada, " disse um practicle Marca.

Dez homens, levou-nos, no entanto, parecia que eles estavam lutando contra um

Enguia gigante. Após o comando de Frank para a carta que coloque uma borda

Uma borda para baixo, este foi crítico se ele estava fora de uma polegada do
conjunto

Look do tapete poderia ser arruinado.

"Vamos começar, então, " disse Frank.

Frank trouxe duas facas olhar letal que ele realizou em sua boca, ele

Parecia um pirata pronta a bordo de um navio, o outro ele realizada no

Pronto. Deixe o corte começar. ao som de tapete de corte os homens

Puxou e puxou para que o tapete estava em posição. Como o tapete foi

Aparados foi colocada sobre a garra, a garra foi como tantos

Dentes de tubarões , estava à espera de seu jantar, então o corte com o seu pirata

Facas jogando a vítima para os tubarões abaixo. Patrick tinha sido

Delegada pressione o tapete para a garra, ele era o Peter Pan

Enviando o relutante tapete para os crocodilos. Uma vez uma sala foi

Terminou as pessoas foram delegadas a sentar-se nos cantos para agir como contra



Pesa apenas caso o tapete para se descontrair, decidiu que não houve qualquer

Chance de ele. Logo as escadas estava completa.

"Deus, isso é impressionante e sua tão confortável ", afirmou Patrick deitado

Sobre o tapete no hall.

"Sem dúvida vamos descobrir como confortável, quando estamos a sós, " sussurrou

De Junho.

"Estamos a meio acabado, " disse Frank seus olhos ainda em chamas.

O andar superior foi o próximo, isso foi mais difícil como as escadas

Tinha de ser feito. Todo Mundo puxou então seguir comandos para Frank

A carta eles encontraram a borda e, em seguida, atuando como papel humano

Os pesos estavam sentados no tapete enquanto Frank's piscando aparadas facas

Em torno deles. Passo a passo e quarto por quarto estava sendo no andar de baixo.

Agora, para o desafio final, as escadas eles mesmos. Para uma ave de corte

Carpet caindo como chuva Frank desceu as escadas, dobre e corte, dobre

E GUARNIÇÃO. Pessoas posicionadas em cada etapa em seu serviço, papel
humano

Pesos. Uma torção do tapete aqui uma torção do tapete lá, era

Quase como se Frank foi amarrar um laço em um menino teimoso, mas Frank
teria

Prevalecer, ele tinha o menino. prego ou empunhadura do tapete, ele tinha
encurralado e



Agora, finalmente, como fez a última etapa e encontrou-se com o solo, ele tinha

Pavimentado. Frank parado, ele baixou a facas, o tapete tinha submetido

A sua vontade, tinha sido previsto. As pessoas estavam sentados como jarros Tody
Todos

Sobre, havia um rastro de papel humano pesa em toda parte,

Dez pessoas em pé sobre os degraus da escada. Todo mundo olhou em volta

No awe, foi seemlees, mesmo no fundo das escadas onde o topo

Encontrou-se com o inferior. Junho beijou Patrick, todos aplaudiram, Junho

Beijou Frank também.

A porta da frente abriu a Senhora Deputada Murphy entrou, ela olhou para

Todos sobre as escadas e sentar-se ao redor como pesos de papel.

"Você vai me fazer vergonha Patrick todos sentar-se nas escadas e no

Andar, você vai ter que comprar algumas cadeiras, " ela começou.

"Vamos, mas primeiro vamos comprá-los todos de uma bebida, " respondeu
Patrick.

Todos arquivados e dirigiu-se para o comerciante, Frank foi pegar

Suas facas antes de sair, ele ws só depois que a senhora notou o Murphy

Tapete.

"Jesus, Maria e José o que roubar isso de três lagos Hotel em

Killarney? " ela sussurrou.



"Não, Sheila, sua nossa, Frank e todo o resto deles apenas

Terminou que ele. Ele estava indo para ser usado em um hotel cinco estrelas, mas
nós

Acabou tendo, em vez disso, " explicou de Junho.

A senhora deputada Murphy andou tudo sobre, inspecionar o trabalho e, em
seguida, ela foi no andar de cima

Para ver isso também.

"Mas o seu uniforme e deve ser de dois centímetros de espessura, a sua pena de
caminhar sobre

É tão bom ver o seu ", afirmou a senhora deputada Murphy.

"Nós vamos ter a flutuar, em seguida, " riu Patrick.

"Não bochecha sua mãe ou eu vou dar-lhe uma bofetada na puss, " disse um

A Senhora indignada Murphy.

"Vamos Sheila temos todos para comprar uma bebida, " disse: junho segurando o

Porta aberta.

"Tudo bem então, enquanto Patrick's comprando, mas certifique-se de que você
tem um

Guinness, seu bom para seu bebê, " disse a senhora deputada Murphy como ela
seguido de Junho

Para fora.



No dia seguinte, Frank entregue toda a mobília da qualidade

Final de sua loja. A casa era um exemplar, se você comprar coisas como você pode

E comprar o melhor, eles duram mais de qualquer maneira. a senhora deputada
Kemp tinha decidido que

Como uma boa casa precisava de algo para torná-lo ainda melhor, um assaltante

Alarme. Então o homem a partir do alarme de assaltante lugar veio junto, apenas
hairy

Amjit não iria deixá-lo fora de seu carro. Era quase como se Amjit tinha

Cheirava um rival sob a forma de um alarme eletrônico. De modo Amjit saltou
sobre o

Como o capô do Lions em Longleat Safari Park, na verdade foi Amjit

Apenas a tentar a sua sorte, ele poderia obter algum chocolate Cadbury's, foi

Sendo útil para baixo a estrada em Bourneville. No entanto, o homem do

Companhia do alarme de assaltante não sabia sobre Amjit's chocolate via mente.So

Ele tremendo de medo e ficou em sua van.

"Dar-lhe algum chocolate, então você vai ser ok, " que foi aconselhado Jaswinder

Assistindo toda a diversão.

Então o homem do alarme de assaltante um chococate empurrado para fora da
janela.

Só que não era um dos favoritos do Amjit, pior ainda não era Cadbury's

Amjit, na medida em que estava em causa não era chocolate. Amjit cuspiu fora o

Chocolate estrangeira, ele estava desgostoso, não só era o homem tentando

Suborno dele um bom cão de guarda honesto, mas ele também estava tentando
envenenar-lhe



Com algo que não era chocolate, não poderia o homem ler ou

Algo, se não dizer Cadbury's, então não era o chocolate, ele foi

Era estúpido ou algo assim, ele era apenas um cão, mas nem mesmo ele sabia
que Amjit.

Começou a rosnar, ele não estava muito feliz.

"Isso não era bom chocolate mister, " aconselhado Jaswinder.

"Mas foi o melhor italiano " chocolate, gaguejou o homem.

"É Italiano Cadbury's? " perguntou Jaswinder.

"Olha aqui me pegar alguns de que beleza, " disse o relógio homem passando

Jaswinder uma libra nota.

Jaswinder retornou com o chocolate, dizer "Daddy's thankyou para sua

Custome, venha novamente, " ela disse com um sorriso.

Satisfeito com o seu chocolate, sua real, seu chocolate Cadbury's Amjit

Deixe o relógio o homem sair da sua van.

O relógio homem passou o dia inteiro a fixação de um relógio, Patrick

E Junho pensei que era um desperdício de tempo, peludos Amjit achou que era um



Insulto ao seu nariz. Quando o homem terminou, ele pressionado o interruptor de
teste,

Apenas não aconteceu nada como ele tinha esquecido de fazer a última ligação.

Amjit mostrou o que ele achava do relógio por xixi até as rodas do

Relógio homem van. Alguns minutos depois o alarme soou, peludos Amjit de teste

Gritou em uníssono, este homem era um diabo ou algo, primeiro ele tentou

Veneno fingir-lo com chocolate, agora ele estava tentando deafen ele.

O estúpido não sei que um humano Alstation's foram ouvidos pelo menos uma

Cem vezes mais sensível do que qualquer homem, especialmente do homem um
alarme.

Satisfeito consigo mesmo o relógio o homem acenou adeus a Junho e Patrick, ele

Só tinha a onda adeus ao Amjit peludo, então ele estaria fora de casa. pena que

Amjit peludo tinha outras idéias, como Cadbury's creme de ovos.

O Gavin Gêmeos e Davi não obter qualquer mais trabalho para dois

Meses, as coisas estavam procurando sombrias, mas cada nuvem escura tem um

Forro de prata. Uma mulher foi uma sua maneira de Percy para pagar o último

Parcela no funeral do seu marido, geralmente ela tem um elevador mas desta vez

Ela pegou o ônibus e andou o último bit, então foi que ela andou

Em Junho passado e Patrick's house. Ela mencionou a Percy.

"Eu nunca notei que boa nova casa antes, " ela fez uma pausa.

"Bem, Senhora Freeman é Patrick Murphy's home, M.P. nosso Senhor teve de
Pedra



Use o seu músculo, antes de o Conselho vamos construir lá, Percy fez uma pausa, "

Ele não tem que ser um leitor de mente para ver o que ela estava pensando.

"É só que a minha casa tem muitas lembranças, especialmente com ele

Sendo de Neurocirurgia do Hospital, onde morreu, assim hosband

Pode ser bom ter um novo lugar, " ela parou novamente.

"Desculpe-me, eu só tenho que te dar um recibo, " disse Percy diplomática.

Então Percy telefonou de Junho de um outro quarto, pode colocar um pouco de
trabalho

O caminho do Gavin Gêmeos e David depois de tudo.

"Aqui está o seu recibo, eu estava me perguntando você gostaria de uma visão de
que

Casa nova " abaixo a estrada, Percy fez uma pausa.

"Você tem certeza de seu não demasiado problema? " respondeu a senhora
Freeman.

"Não é o mínimo, somos todos uma grande família feliz aqui, " assegurado

Percy, embora a senhora Freeman soou um pouco estranho, gosta Dracula

Dizendo isso.

De Junho a chaleira tinha fervido e alguns sanduíches prontos quando

Percy chegou, então Percy fez as apresentações e, em seguida, deixou-os para
a senhora.



Freeman não percebe o quão grande o Murphy house foi, era demasiado

Grande para ela, mas se uma versão menor poderia ser construído. Então se ela
vendeu

Sua bela casa pelo Smethick Neurocirurgia, ela poderia talvez ter o suficiente.

"Olhe me dê seu número de telefone, ou seu endereço mesmo então vou pegar
David

E o Gavin gêmeos de falar, " disse: junho de entregar um bloco de notas para
senhora

Freeman.

Duas semanas mais tarde, um acordo foi acordado, Davi iria construir a casa

Com o Gavin Gêmeos ajudando, e Winston Curley faria o

Interiores, e se a Senhora Freeman queria fornecer então Frank era apenas de

A estrada. Percy era o prazer de ver as rodas da indústria,

Talvez ele devesse dar-lhes outro push. Então ele tocou o M.P. de Pedra

"Olá seu Percy aqui, eu estava apenas perguntando sobre, " Percy começou.

Na próxima semana, o Democratas anunciou que, no espírito do encontro com o

Pessoas de pedra círculo eleitoral do senhor M.P. as reuniões passassem a ser
realizada no

O comerciante, e outros três casas públicas. Se as pessoas não obter qualquer

Satisfação, então eles sempre podia afogar as mágoas a verdadeira razão.



Era que, se as pessoas vieram para o comerciante, eles ver Patrick's new house

E, em seguida, talvez algum trabalho seria spin-off para os construtores, Senhor
Stone

Sendo um construtor ele pulou a sugestão de Percy, além de Patrick's

Era uma casa do Senhor as vitórias de pedra, foi bom para lembrar as pessoas de

Uma M.P.'s resultados!

Pequenas coisas fazem a diferença, assim, a partir de sugestão do Percy

Um fluxo de trabalho foi encontrada onde um pode não ter sido pensado.

Pequenas coisas crescer demasiado, sorrindo Paulo estava crescendo em seu amor
de chinês,

Ele tinha dominado números após meses de duro, de modo slogg uma gota de

Apostadores Chineses agora apareceu em seu bookies. Catherine visitou três

Vezes por semana para ajudá-lo a aprender a língua, ele foi lento e penoso.

Mas era seu dever afinal, ele salvou sua família da vergonha.

Entre eles, em seguida, decidiu que ela deveria fazer fitas de língua para ele,

Sorrindo, Paulo começou a usar um Walkman e murmurar para si mesmo, tempo
após

Vez após vez ele ouviu o som de sua voz, ele repetiu

As frases. Foi difícil, ele não tinha ouvido, sem talento para a linguagem, mas ele

Sentiu-se feliz nunca menos, ele não estava mais sozinho, ele tinha uma
família, uma

Família chinesa. Ele tinha um negócio também, com o restaurante do

Arcadian. Duas vezes por semana ele foi arrastada por Catherine para comer no

Quadro de Honra no restaurante; não foram apenas sussurra em chinês

Quem era esse homem pouco engraçado com o sotaque Black Country, ele foi



Importante, mas por quê? Catherine e família não importa o que os sussurros

Disse, eles sabiam que ele era um homem de honra, ele os salvou.

De Junho a hora estava ficando perto, na verdade um domingo de manhã o

Bebê decidiu dizer "olá", ou o que quer que seja que dizer do bebê, talvez

O seu "Olá, Eu sou o seu filho/filha, me alimentar ". que havia chegado a hora.

"Eu tenho uma barriga, " disse: junho parafuso sentado ereto.

"Eu vou pegar você uma Rennie, " disse Patrick deslizando para fora da cama.

"Eu não acho que esse tipo de barriga, " disse: junho de seus olhos,

Como se fazer uma impressão da duquesa de York.

"Você quer um aspro então? " perguntou Patrick antes de coçar as próprias

Por trás.

Patrick partiu para a Aspro, Junho apenas lutava para sair da cama.

"Então, você não quer um aspro então? ", disse Patrick balançando a cabeça.

"Eu quero um médico, eu acho que nossos bady quer dizer olá, " disse: junho como

Ela slumpted em uma cadeira.

"Você quer dizer a sua vinda, " a voz de Patrick quebrou como um choirboy.



"Sim, assim que começar o seu dedo para fora ou ele vai nascer sobre este tapete, "
disse

Whincing de junho.

Patrick começou a correr sobre como uma galinha sem cabeça, ele sentiu-se
encurralado,

Como Nancy nu com todos aqueles anos atrás em seu leite que ele volta.

Se vestir ou se ele descer e anel para ele apenas um médico.

Fui em círculos como se um pé foi pregado no chão.

"Obter uma ambulância, seu tão mau como Stan Laurel, " disse: junho sickened by

Patrick's comportamento, porque eram homens tão inútil, ou talvez os homens
foram

Inútil, de modo que mulher iria amá-los.

"O que não é porque a ambulância de cortes, então eu posso deixá-la em

Mim. Você deve estar brincando, " Patrick caiu o receptor, ele não

Aguarde o controlador para dizer-lhe se ele esperou um segundo ele ver se

Houve uma ambulância depois de tudo.

Patrick ovos mexidos até as escadas, Junho estava vestido e pronto para ir agora.

"Há um atraso com as ambulâncias ou algo assim, eu vou ter que de carro você

Em ", explicou.



"Então me ajudar a descer as escadas, e, em seguida, trazer a minha mala também, "
disse

Uma calma de Junho.

Juntos eles desceram as escadas, Junho pensando que ela tinha para a prat

Um marido.

"Você ficar lá eu vou pegar o carro ", afirmou Patrick abrindo a porta da frente.

"Eu acho que você se esqueceu de uma coisa, " disse: junho sentado na cadeira

Ao lado da porta da frente.

"O que as chaves estão na minha mão, " respondeu Patrick estando enquadrado na

Abra a porta dianteira.

"Você está tão nu como esse bebê será, " sorriu Junho, antes de whincing

Com a dor.

Patrick olhou para seu auto-nu, em seguida, bateu a porta fechada,

Deixar cair as chaves do carro, ele correu no andar de cima, tropeçando como ele
fez isso, ele realmente

Era como Stan Laurel agora. Dois minutos mais tarde, Patrick desceu as escadas

Literalmente, com seu teeshirt de trás para a frente e seus cadarços desfeita.

Machucado ele saltado de volta para seus pés e tracejado para fora da porta
dianteira.



"Merda, merda, merda, o carro não pega, " gritou Patrick do

Carro.

Junho fechou os olhos e abençoou a si mesma, era isso ou estrangular ela

Marido. Depois de Junho viu algo, portanto, colocando os dedos na boca dela

Ela assobiado. Michael's táxi chugging veio ao salvamento. Ela ficou em

E Michael disse que ir para o hospital antes de Patrick, sequer.

"Espere por mim, " gritou de Patrick.

Saltar para o táxi em movimento, o murphys estavam em seu caminho para a
calma

Sala de parto do hospital.

Michael ficou um par de horas, seria bom para encontrar para fora

O que o bebê era, o bebê decidiu provocá-los, porém, ele decidiu não

A nascer por um tempo. Por isso, Michael levou de volta para o comerciante a
dizer

Todos as notícias.

"Então, Patrick foi panicing, Junho basta colocar os dedos na boca e

Assobiado-me para baixo, então eu dirigi-los para o hospital ", explicou Michael.

"Eu sempre soube que ela tinha de ser firme, Patrick precisa de uma mão
calmante, Junho.

Apenas o que ele precisa, " disse Betty.



"Isso e um colete-de-forças, " acrescentou Annie.

"Portanto não nascido ainda, mantê-los à espera, por isso é obrigado a ser uma
menina

Nesse caso, " oferecido Wayne.

"Isso é que é sexista, " gritou Annie.

"Garotas não manter você esperando, é apenas um mito, " acrescentou Betty.

Wayne dirigido para a parte traseira do santuário de quarto, ele não suas filhas

Jogar-lo depois de tudo. Embora com um bebê a caminho as meninas não

Ter uma idéia. à noite o par deles usava fraldas e tinha

Dubbies enorme pendurado na frente deles, eles tomaram em turnos para

Whail também.

"Deus, eu pensei que você cresceu fora do que anos atrás ", disse Wayne como ele

Alguns algodão nos ouvidos.

"Em honra de Patrick, " disse Betty.

"Tenho certeza de que ele ficará satisfeito, " riu Wayne.



"Você acha que ele vai deixar-nos babysit ", ponderou Annie como ela
reorganizadas

A fralda dela.

"Eu espero que sim, vai ser uma educação para você, trocar fraldas e passar

Doente toda as suas costas, " disse Wayne com alegria.

"Nós teríamos que vestir-se como Swedish Au Pairs, em seguida, " respondeu
Betty.

Wayne fechou os olhos com o pensamento, ele orou silenciosamente que Patrick
tinha

Um filho.

No dia seguinte, depois de um trabalho 22 horas Michael trouxe a notícia,

Junho tiveram uma filha, Wayne cosoled-se com o pensamento de que

Pelo menos não era twin girls! Betty e Annie em ouvir as notícias encontradas

Seu olhar Au Pair sueco, e usava ele. Era em momentos como estes que

Maureen queria que ela tinha uma espingarda, como por Wayne estava chocado e
irritado

Por um momento, mas então ele riu, o que mais pode um pai de tais

As meninas não. Um feliz Big Sid escreveu o peso de nascimento em sua loja,
janela

6 libras 12 onças, não admira que se tratava de um 22 horas de mão-de-obra.

Toda a rua estava feliz, George e o brownie foi sobre como abelhas de trabalhador

A difusão da Boa Nova. Foi um dia feliz para a rua.



Amjit peludo representava proteção sobre seus mestres, a porta tinha

Foram deixados abertos, tal era a pressa do Patrick, em uma maneira peludos Amjit
tinha

Sido satisfeito com a oportunidade de provar que era melhor do que qualquer
electronic

Alarme. Só por que não qualquer ladrão vem junto, que teria feito o seu

Dia, mas nenhum assaltante que foi estúpido. De modo Amjit peludo tinha para o
conteúdo

Mesmo sendo alimentados com carne de porco scratchings por jaswinder.

"Então, Patrick tem uma filha pequena, espero que ela vai se apressar e obter
grandes assim

Que eu possa jogar com ela, " Jaswinder confidenciou com Amjit peludo.

Toda a rua estava feliz mesmo Amjit peludo, tinha um novo membro

Coloque em uma aparência. Havia uma pessoa infeliz na rua, embora.

Martin tinha sido a assinar no desemprego, apenas para ser informado que ele não
será pago qualquer

Mais como tinha recusado vários trabalhos, seu benefício seria interrompida.

Amaldiçoando sua sorte Martin levou a casa, só ele tinha desviado para obras
rodoviárias

A rua. Ele odiava esta rua, Danny tinha vivido aqui, Danny tinha

Sempre deu-lhe dinheiro, ele havia sido um toque macio. Agora o que é que ele vê
apenas

Toda a rua sangrenta comemorando. Martin podia ver que Indian girl



Também, ela estava alimentando aquele cachorro. Ele odiava que o cão, ele teria
feito

Milhares se wog sangrenta e que não tinha parado de cão sangrentas no

Justo. Martin amaldiçoado, ele gostaria de vingança. Ele estava indo para ser um

Pai também, mas não tinha ninguém para celebrar, não sangrenta festas de rua.

Jaswinder peludos Amjit tinha amarrado a um poste para que ela pudesse

Palestra dele enquanto ela lhe alimentou o porco scratchings, sua grande
Teddy, Patrick

O urso do teddy foi também na assistência.

"Então você vê Bom cãozinho você vai ter alguém para conversar, outro

Menina para alimentá-lo e você hugg, " Jaswinder acariciou o cão.

Atrás dela Martin parou seu carro e abriu a porta para falar com ela.

"Olá, por que está todo mundo olhando tão feliz e o sinal no talho

Janela, do que se trata, menina, " Martin soava como o

O lobo da Chapeuzinho Vermelho.

"A esposa de Patrick teve um bebê, quando ele fica grande eu vou ter um amigo
para

Jogar com, " explicou Jaswinder brincando com seus rabos de porco.

Amjit Hairy começou a rosnar baixinho, ele reconheceu o cheiro daquele homem,



Ele ainda não tinha lembrado quando ele cheirava a ele antes, mas ele sabia que o
homem

Não era um bom homem peludos Amjit. jaswinder bateu em frente ao nariz.

"Não seja rude, não é agradável a rosnar para as pessoas, " disse.

Amjit Hairy contentou-se com mostrando os dentes.

"Bem, fique por dentro do meu carro e vou levá-lo para ver o seu novo parceiro, "

Martin disse sorrindo, mostrando os dentes.

"Oh, isso seria bom, para ver o novo bebê, Junho " Jaswinder movido um passo

Mais perto do carro.

Amjit peludo se lembrou que, mesmo que o homem foi se jaswinder tinha

Esquecido, então ele latiu.

"Eu só vou dizer mamãe primeiro e, em seguida, ele vai ser ok não-Amjit, " ela

Olhou para Amjit.

Amjit saltou para a frente, os dentes primeiro, era hora de morder esse homem,

Ele tinha um lugar para colocar um cheiro. Que o homem era mau, Ele Precisou
morder.

A última coisa que viu foi o jaswinder saltando de forma Amjit hairy. Infelizmente
por



Amarrando-o jaswinder involuntariamente tinha selado o seu destino, sua
desgraça, Amjit

Não foi possível alcançar o carro e o homem dirigir. o afogador arrastado cadeia

Amjit peludo ao solo. quitely Martin levou para longe, assustado

Jaswinder próxima a ele.

Amjit Hairy começou a uivar, ele começou a uivar com todo o seu poder,

Ele wriggled para livrar-se de na sua cadeia de estrangulamento após cinco
minutos.

Ele estava livre, ele correu até a estrada após o carro. saiu de seu Amjit

Loja assim que ele lidou com seu último cliente.

"Jaswinder o que você está fazendo para o pobre animal, ele acordar os mortos,

Jaswinder onde você está? " Amjit caminhou até o poste.

Tudo o que ele encontrou foi uma cadeia de estrangulamento ainda enrolado ao
redor do poste, ao lado de

Ele comido metade de um saco de carne de porco scratchings, Patrick o Teddy
tinha caído

Mais. Era estranho, Jaswinder jamais deixaria Patrick o Teddy

Por trás. Talvez ela tinha ido para Big Sid's para um fornecimento de carne de
suíno fresca

Scratchings, coçando a cabeça andou para Amjit Big Sid's.

"É Jaswinder aqui, ela deixou seu Teddy atrás e peludo parece Amjit

Desapareceram também, " Mais Amjit.



"Não, a última vez que vi de que ela era a alimentação Amjit, Amjit, " disse: Grande
Sid

Antes de trazer seu machado para baixo.

"Obrigado, vou tentar Franks, " Amjit olhou perplexo.

"Não, eu não vi, eu não ver peludos Amjit racing até a estrada como se

Sua cauda estava em chamas, algo havia irritado que estava certa, o

Como ele estava latindo, " foi a resposta de Frank.

"Tudo bem, vou tentar o shoe shop, " Amjit foi ainda mais confuso.

"Não, ela não era de hoje, estava na última semana tentando no salto alto

Mas hoje não é um sinal da sua. é alguma coisa a respeito? " perguntou Tracy.

"Não, nada respondeu, " Amjit, embora seu coração estava começando a bater

Agora mais rápido.

De modo Amjit dirigido para a próxima marca, fundou-se correndo, mas

Jaswinder foi seguro na rua, então por que ele estava correndo?

"Não vi ela hoje, ela estava aqui há dois dias, com Mateus, eles

Tentou ver quem poderia soprar a mais bolhas nos seus batidos. Ela vai



Pop up em algum lugar, ela é seguro por aqui de qualquer forma, a marca "
explicou como ele

Derramou xícaras de chá para seus clientes.

Ela estava segura por aqui de qualquer maneira, mas o que de Amjit peludo e
porque ela tinha

O urso do teddy Patrick esquerda atrás. Amjit sentiu uma brisa soprar sobre
ele, embora

O ar estava ainda. Ele voltar para a loja, talvez ela estava jogando em

A despensa.

"Balbinder, Balbinder é jaswinder sobre, ela deixou seu teddy

Na rua e do Amjit hairy ido demasiado, " foi maior do que a sua voz

O habitual.

"Ela deve estar em uma das lojas, Sid está começando a coçar de porco para que

Monster dog de Patrício, " tranquilizado Balbinder.

"Eu tentei em toda parte você olhar. Tente lá em cima, eu vou olhar no

Despensa, " sua foi um tom de urgência na voz e nos olhos.

Balbinder olhou para Amjit, ele desviou o olhar, ela correu para o andar superior.

Não havia nenhum sinal de jaswinder.



"Não posso ver ela, " decruados Amjit Balbinder, ele estava escondendo

Algo dela.

Amjit estava tentando esconder seu medo, suas dúvidas, seus sentimentos de
intestino.

O telefone tocou, ele ignorou isso. Ele tocou novamente, eles ignorados, eles

Estava olhando um para o outro. Eles sabiam, mas não queriam admitir,

Não para os outros, eles não poderiam perturbar um ao outro.

"Tenho certeza que ela vai aparecer, é melhor você atender o telefone, " foi
Balbinder

Tentando soar indiferente apenas seus olhos deu a sua distância.

Amjit arrebatada no telefone, "Sim, o que você quer. "

"Olhando para sua filha, " um smugg Martin disse.

"Sim, você já encontrou! " Amjit soou aliviada, Balbinder sorriu.

"Sim, eu tenho "encontrado" brincou ela, " Martin.

"Ótimo, onde você está? " Sorriu para Amjit Balbinder, poderiam relaxar

Estava tudo bem agora.



"Se você quer que sua filha, você vai ter que pagar, " Martin tinha decidido

A sua vingança.

"Claro, eu vou pagar o táxi, basta enviar a sua casa, " foi Amjit

Um pouco confusa, mas ele estava relaxado, jaswinder tinha sido encontrado.

"Você não entende, se você não fazer o que eu digo, então você não vai ver o seu

Mais uma vez, filha " Martin fez uma pausa para deixar sua mensagem no
dissipador de calor.

Amjit abrem a boca, ele sentiu como se tivesse acabado de receber a knockout
punch,

Ele foi fraco nos joelhos, ele tinha que prender o contador para parar

Mesmo cair. Balninder assistiu, o que ele tinha ouvido, que ele tinha

Acabei de ouvir, ela sugava o final do seu sari. foi ruim, ela sabia que era

Ruim, Mas o que era aquilo, ela tinha que ouvir, mas estava com medo do que ela

Ouvir.

"Amjit, o que é! " Seus olhos implorou.

"Você ainda está aí? " perguntou Martin, ele estava sorrindo, ele estava satisfeito

Com ele próprio.



"Sim, eu estou aqui, apenas a dizer-me que o meu filho está seguro, " Amjit fechou
os

Olhos e engoliu em seco.

Martin colocar Jaswinder no telefone.

"Papai, papai, ele disse que estava me levando para ver o bebê novo, Patrick "

Disse Jaswinder antes de Martin a empurrou para longe do telefone.

"Então, você vê, eu tenho a sua filha, e se você quiser suas costas você vai fazer

Exatamente como eu digo, " Martin pausada, ele estava começando a se divertir.

"O que é, diga-me, diga-me, " Balbinder balançou seu marido.

"Jaswinder foi raptada, " Amjit falou suavemente, como se tinha magoado

Sua esposa menos.

"Sim, está certo, " disse Martin da outra extremidade do telefone.

Balbinder entrou gritando e whailing na parte de trás da loja.

"Claro, não seria sensato dizer uma palavra, e eu quero dizer uma palavra ao

Polícia, isto é, se você avaliar seu filho, assim você sabe exatamente o que eu quero

Quer dizer, " disse Martin olhando para baixo em jaswinder.



"Eu só quero meu filho, " declarou o Amjit tersely.

"Eu estarei no toque, " com que Martin desligou.

Do Amjit Balbinder e pais vieram da parte de trás da loja.

Amjit explicou a situação, eles falavam em língua materna, a língua materna

É sempre melhor em tempos de dificuldades, foi como "Mãe", ela Amjit.

Explicou, ele repete tudo o que ele tinha ouvido 10 vezes cada vez mais.

Ele explicou foi como golpes de sua esposa, sua mãe e seu pai para

A morte. Mas ele teve que explicar, eles tinham que saber, eles queriam saber e

Ele tinha para lhes dizer. Ele sentiu-se como um assassino, ele era apenas o
mensageiro

Mas ele se sentia como o homem puxar o gatilho.Quando Balbinder tinha vindo
para

Inglaterra ele prometeu que nunca iria machucá-la, ele faria o seu orgulho e a sua

Crianças seriam os médicos e dentistas, ou qualquer coisa que eles queriam ser,

Mas eles sempre ser feliz. Agora ele sentia que tinha traído, era tudo

Sua culpa, era tudo culpa dele. Sua mãe começou a whail, Balbinder

Whailed muito, seu pai o amaldiçoou a Inglaterra e Black Country, o mal

País que havia roubado sua neta dele.

Dois clientes chegaram, Balbinder e antigo colega fugiram para o Amjit

Santuário de Amjit, tentando sorrir os serviu.



"Você tem um pouco de caril em pó, nosso neices estão a tornar-nos uma refeição
indiana, nós

Disse que ia trazer o caril em pó, " explicou a primeira dama.

"Um leve, porém, não estamos habituados a ele, " acrescentou a segunda dama.

"Aqui esta deve ser ok, " Amjit entregou-lhes um pacote.

"Obrigado, adeus ", disse a primeira dama.

Com que eles deixaram a loja, eles estavam satisfeitos com sua compra.

Suas vozes deriva de volta para a loja.

"O bom de ter uma loja aberta quando você precisa, estas lojas vendem wog todos

Modo de coisas, " disse o primeiro.

"Sim, eles aberto a todas as horas e até domingo, eles não são cristãos você

Sabe, sua única religião é dinheiro ", afirmou a segunda dama.

"Sim, você está certo, o dinheiro é o que eles adoram decente, eles não

Os cristãos como nós, " disse o primeiro.

Amjit estava irritado com o que ouviu, " um branco "Cristão" como eles



Que tomou minha filha. eu daria qualquer coisa, tudo para ela

Retorno. eu trabalho duro para fazer uma vida para mim e minha família e eu
temos

Para colocar-se com a ignorância como aquele. Fazer-nos "wogs" abandonar nossos
antigos

E empurrá-los em uma casa. Se estes "Cristãos" branco quer o sucesso, então

Deixe-os trabalhar para ele, seus olhos estavam Amjit " ablaze, batendo o
contador.

Ele começou a chorar, a chorar como um bebê, ele só queria que a sua filha de
volta,

O amor da família foi sempre o topo da sua lista, nunca o amor do dinheiro.

Seu velho pai, apoiado em sua bengala colocou uma mão em seu consolador

No ombro do filho, ambos rezaram para que jaswinder seria seguro.

Michael G Casey somente e-mail michaelgcasey@hotmail.com
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Michael Casey

Capítulo 11 em busca de uma princesa Indiana

*************************************************

Na manhã seguinte, despontou, os pardais desfrutado pela manhã

Sol, dançando no ar, parando apenas para cantar enquanto empoleirado no

Linhas de telefone. ia ser uma bela manhã, os pardais podem

Dizer, portanto, que eles cantavam a sua canção de manhã o Amjit linhas de
telefone.

Afastou as cortinas, um Tremularam pidgeon fora de sua janela, que era

Uma típica manhã, como milhares de outros. O sol estava no céu e

As aves estavam com a sua saudação o canto dos pássaros, Ken foi o carteiro

Tecer sua maneira para trás e para frente, entregar o correio da manhã.

Iluminação de rua saiu, oficialmente, a noite já tinha dado forma de dia, era um

Dia típico.

Mas não era Amjit! queria gritar, atrás dele impor suas

Mulher chupando no seu sari. Eles tinham passado a noite chorando, segurando
cada

Outros em seus braços, por voltas foi um bravo e o outro foi triste, por



Desliga uma chorou e o outro consolados. Por vira lágrimas falsas e corajoso

Sorri, vira uma morreu e a outra esperança, oferecido pela liga um foi

Mad enquanto o outro ofereceu uma mão reconfortante. Todas as voltas de todos
os

A noite até a manhã tinha quebrou, Amjit poderia não mais chorar, mas atrás dele

Balbinder foi gentilmente a chorar, as lágrimas de uma mãe nunca sabe. Amjit

Tinham que ser corajosos para jaswinder's sake, ele tinha que abrir a loja,

Tudo deve parecer normal. Assim beijando sua esposa foi Amjit e lavado

Seu rosto, então ele abrir a loja, ele não se importava que suas roupas estavam

Todo amassado, não importa, não importa.

Amjit tinha aberto a loja quando seu velho pai desceu as escadas,

Ele não dormiu, como ele poderia dizer a sua esposa que seu neto

Pode ser morto, pode nunca ser devolvido. Isso é o que eles eram de Affraid

Mas não queria admitir.

"Você tem um chuveiro e a barba, meu filho, eu vou ver a loja, você deve

Olhar elegante em todos os momentos é muito importante ", disse o velho senhor
Amjit.

Amjit não têm a força para defender, então ele fez o que tinha sido dito.

Foi enquanto ele estava velho senhor Amjit de barbear que chorava, ele tinha que
ser forte para

O filho de deus, ele tinha que ser forte, ele não podia ser fraco. Décadas de

Trabalho duro tinha minou sua força, agora em sua velhice que tinha de ser



Mais forte do que a qualquer momento em sua vida. Amjit Velho Senhor suspirou
e segurou sua

Uma bengala apertado, ele ouviu seu filho por vir e ele rapidamente enxugou seu

Lágrimas.

"Seu pai ok, cuidar das mulheres, que conta com a loja ", afirmou

Amjit.

Assim começou o dia Amjit, no andar de cima ele podia ouvir whailing fraco de
sua

Mãe e esposa, ele fechou os olhos, ele orou ele seria forte

O suficiente para enfrentar o que estava por vir.

Por volta do meio-dia Patrick chegou todos os sorrisos segurando fotos de seu
novo

Bebê, sua filha Sheila.

"Foi realmente ótimo, muito emocionante, muito bom. você mente eu fiquei no

A fim de falar as coisas, " jorrou Patrick.

Amjit apenas olhou para o chão.

"Sim, realmente grande. Doze libras seis onças, um verdadeiro grande -Me uma
ONU.

Pai, eu me sinto tão orgulhosa, deve ter sido o mesmo para você quando



Jaswinder nasceu, " continuou Patrick.

Balbinder que tinham vindo na loja quando ela ouviu a voz de Patrick agora

Começou a chorar, toda esta conversa das crianças. Patrick começou a mostrar o

Fotos para Amjit, Balbinder chorava ainda mais.

"Eu não culpo ela é muito material emocional tendo bebês e assim por diante,

Apenas entre nós três, eu chorei um pouco, " Patrick continuou.

Amjit fingia olhar para as fotos, só ele tinha começado a chorar também.

"Sim, seu realmente bom ser pai, mas você sabe sobre o que a senhora fez.

Kemp me abraçou, eu mal podia acreditar, ela me abraçou! "

"Estou contente por você, " disse o Amjit soando como se em dor.

"Estamos chamando o bebê Sheila depois de minha mãe, Sheila Murphy, sons

Bom você não acha? " Patrick estava admirando as fotos de sua filha.

As lágrimas começaram a face de baixo fluxo Amjit, ele não fez qualquer esforço
para limpar

De distância.

"Sim, seu realmente bom ser da, " Patrick parou em meados de sentença,

Ele sabia que havia algo errado.



Balbinder abriu a boca como se fosse dizer algo, um clarão de Amjit

Fazê-la fechar a boca dela novamente. Balbinder entrou em trimestres, a família

Lá estava gritando e discutindo, em seguida, Balbinder e os pais vieram Amjit

Para fora.

"Temos que dizer-lhe, para o bem de seu próprio filho, " Balbinder olhou

Medo mas foi desafiante.

"Não, acho que de Amjit Jaswinder!" gritou.

Patrick nunca tinha visto Balbinder e Amjit argumentam antes, ele estava
confuso,

Ele começou a colocar fotos do seu carro, ele sabia que eles não estavam
interessados.

"O que é isso sobre "para o bem do meu filho" e "jaswinder", vêm em

Diga-me, você pode confiar em mim o que quer que é, " Patrick parecia ansioso.

"Não sabemos que podemos confiar, " declarou o Amjit o olhar em seus olhos
quase

Patrick chamando um Judas.

"Seu filho não está seguro na rua! " blurted Balbinder, uma mãe.

Ventre falando.

Amjit amaldiçoou a sua esposa, um argumento feroz eclodiu em Indiana, Patrick



Foi ignorado. cinco minutos depois a harmonia foi restaurada para a família Amjit.

"Jurar em você vida da criança que você não vai contar a ninguém fora do seu
próprio

Família, juro que na vida da sua criança! " Amjit estava quase gritando.

Patrick estava confuso, o que estava acontecendo, apenas o que estava
acontecendo.

"Eu juro, " disse um tímido Patrick.

"Jaswinder foi raptada, explicou " Amjit.

"J E s u s ", sussurrou Patrick, o vento tinha sido tirado de suas velas.

"Você deve manter seu filho longe da rua, apenas no caso de o homem vem

De volta para o seu filho, mas você deve dizer ninguém. Ou Jaswinder pode estar
em

Perigo, " continuou Amjit.

"Me desculpe, eu não sei o que dizer. Junho's saindo do hospital

Amanhã, eu acho, eu vou pegar a minha mãe para cuidar dela não é a rua.

Mais seguro ", afirmou Patrick balançando a cabeça.

Balbinder começou a chorar de novo, ela sabia bem que apenas para a rua

Não era mais seguro.



"Eu sou um merda, " disse Patrick fechando os olhos.

"Não, você é um amigo, um bom amigo, " disse de volta a luta Amjit

Lágrimas.

Houve um ruído entre os alimentos enlatados, virou Amjit, foi

George e Brownie, eles não foram notados.

"Apenas uma lata de ervilhas, por favor, não comemos muitos deles ", afirmou

George de entregar o dinheiro.

"Sim, nós d não comer muito, Ervilhas " ecoou Brownie.

Segurando suas ervilhas fofocas da rua, loja do Amjit esquerda.

"As últimas pessoas na terra eu quero overhear-me, e a eles, " Amjit

Começou a estimulação para a frente e para trás, ele deve funcionar depois de-los
ou o que?

"Eles são velhos, eles provavelmente não ouvi ", afirmou Patrick colocando um

Amjit tranquilizador mão no braço.

"Eu suponho que você está certo, eles são velhos, eles não teriam ouvido,



Além disso, eles podem não ter sido longo, na loja " Amjit estava tentando

Tranquilizar-se a si mesmo.

"Eu ainda me sinto como uma merda, como um bobo da corte em um funeral, "
Patrick suspirou.

"Não, você é um bom amigo, juntos iremos trazer Jaswinder home "

Amjit sorriu apesar de suas lágrimas, sempre havia a esperança, tinha de ser.

George e Brownie queria olhar para trás sobre seus ombros para

Loja do Amjit, mas eles não ousam, eles precisavam de tempo para pensar em pé.

Fora do Sid Oferta vitrine fingindo olhar para a carne quente que

Sobre as coisas.

"Jaswinder seqüestrado e Patrick's baby não é seguro na rua, sua

Terrível, " George apontou para alguns fígado.

"Amjit gritou para a esposa também, ela parecia em um estado terrível, ela é

Sempre tão belo, mas seus olhos pareciam piscinas de lama com toda a maquiagem

Trabalhar em toda parte, " Brownie apontou para alguma galinha.

"Nós temos que ajudar, nós apenas temos que, "George apontou para algumas
costeletas de porco.

"Estamos velhos, porém, o que podemos fazer? " Brownie apontou para um coelho.



"Temos de fazer algo que eu deve nós? " George apontou para uma perna de

Cordeiro.

"Sim temos de amante, um por todos e todos por um, " Brownie beijou George

Na bochecha.

"Eu estou feliz que você disse isso, eu nunca ser capaz de viver comigo mesmo se
não

Nada, " George Brownie beijou na bochecha.

Juntos, eles entraram em grandes carniceiros do Sid, sentiram-se nervoso, mas eles

Tinha de dizer a ele, eles só tinham também, eles eram velhos, eles precisavam de
ajuda,

Jaswinder precisava de ajuda, muita.

"Eu pensei que você fosse comprar a loja toda a maneira que você estavam
apontando

Em tudo, Big Sid " explodiu um sorriso nos lábios.

"Podemos ir para o deep freeze, nós não poderíamos ver o que eram depois em

A janela " Brownie mentiu.

Uma vez no deepfreeze George caiu a bomba.



"Não, não, não, não, não a minha princesa Indiana! " Big Sid teve que prender um

Lado da carne para suportar-se a si mesmo.

"E isso é sobre ele, eu realmente lamento, mas tivemos de dizer-lhe, " disse

Um Brownie appologetic.

"Vamos, por favor me diga que isso é algum tipo de piada e Jeremy Beadle

Está fora, oh, por favor, diga-me a sua piada, conte-me uma piada sua, venha

Diga-me o seu vegetarianos ou qualquer coisa, apenas diga-me a sua brincadeira, "
Big

Sid deslizou para o lado de carne até que ele estava de joelhos, segurando sua
cabeça

Contra a carcaça, ele começou a chorar.

George e Brownie esperou por suas lágrimas para parar.

"Sid ninguém deve saber, ele tem que ser um segredo ou jaswinder será em

Perigo de explosões, portanto, nenhuma ou qualquer coisa, " Brownie pôs a mão
em sua

Ombro.

Big Sid puxado se levantou, limpando as lágrimas na borda de seu

Avental.



"Eu sinto muito, foi como um choque, quero dizer, todos nós somos supostos para
ser

Celebrar Patrick e Junho's new baby, não um seqüestro, " Sid soprou

Seu nariz.

"Você está bem? " perguntou George.

"Sim, eu estou bem, é melhor você ir e dizer a todos, nós podemos encontrar em
Marcos.

Hoje à noite para discutir o assunto, apenas certifique-se de que você não ouviu, "
suspirou Big

Sid.

Os três deixaram a solidão do deep freeze, George e

Brownie sentida como mensageiros de morte, mas eles tinham que fazê-lo, o
morrer

Tinha sido casta. Fora alguns adolescentes com o tempo em suas mãos

Henry taunt decidiu o roadsweeper, eles foram caindo peices de

Papel e apontando para eles, criando mais trabalho para Henry e desporto para

Si. Big Sid aconteceu para olhar para fora, ele viu o que estava

A acontecer, ele não podia se impedir suas emoções tinham de ser
ventilado. Grande

Sid saiu de seu talhos e pegou o líder pela garganta.



"Acho engraçado seu hey, provocando Henry como se ele não tem muito trabalho
a fazer

Já. Vou mostrar a você engraçado, você quer que eu corte sua cabeça sangramento

Off? " gritou Big Sid acenando sua carne sob o cutelo da juventude manchada

Nariz.

- Não, Senhor, desculpe, Senhor, " murmurou a juventude manchada com os olhos
fixos no grande

Cleaver, do Sid

"Bem, começar a crescer de sonny, antes que seja tarde demais ou você nunca vai
ser um homem

Não importa o quão alto você. E se você não limpar toda a rua de

Eu Vou picar o BOLLOCKS! " Big Sid balançou a altura irregular da
juventude, para

Boa medida ele pressionou o aço frio da juventude contra a face manchada.

O Juventude quase desmaiar, seus amigos estavam rígidas e boquiaberto.

"Bem começar com ele, limpar sua bagunça, e se há apenas um doce

Wrapper esquerda eu vou cortar sua cabeça fora! " gritou antes de empurrar Sid
Grande

O miúdo irregular para um lado.

Big Sid estava ameaçadoramente em sua porta, enquanto os adolescentes cresceu, e



Scurried rapidamente. Os adolescentes sobre como demente Wombles quase
molhando

Com medo quando eles não poderiam obter algumas gomas de mascar fora do

Pavimento. Henry inclinou-se em sua vassoura e tinha uma
bicha, deliberadamente jogou

O combate para o solo, os adolescentes caiu sobre si em seus

Pressa para pegá-lo e colocá-lo na lixeira após quinze minutos.

A rua praticamente brilhava, os adolescentes foram todos sudorese, uma dica de

Ainda o medo em seus olhos. passar um final arraste sua bicha Henry sorriu.

"Bem piss off, então, eu acho que você apenas sabe que manter a Grã-Bretanha
arrumado

Agora, significa " Henry se sentiu como Clint Eastwood, totalmente
responsável, ele tinha

Magnum não apenas uma vassoura, e um grande amigo com um facão de carne.

George e Brownie fui ver ao lado de Percy, Percy saberia

O que fazer.

"Oh, Deus, não, " Percy apenas olhou para eles, esperando que eles haviam
cometido um erro.

"O que vamos fazer? Big Sid pensa que todos nós devemos cumprir em Marcos.

Hoje à noite, " continuou Brownie.



"Ele está certo, temos de pensar friamente, não devemos deixar que nossas emoções
obter o

Melhor de nós, por favor, Jaswinder " Percy começou a mostrar-lhes como se

Ele era indiferente.

"Nós vamos vê-lo hoje à noite, em seguida, " disse Brownie.

"Oh, sim, esta noite, em seguida, " Percy respondeu mindedly ausente.

A mente de Percy estava em funerais, funeral de uma criança, um amigo da
criança.

Funeral. Ele tinha que tê-lo em mente, como um pensamento que foi horrível, ele

Tinha que mantê-lo em mente. Se o pior veio para o pior.

No Post Office George e Brownie deslizou, tentando não

Suspeito, mas olhando desconfiado no processo. Havia um

Ou dois clientes nos Correios para George puxou um passaporte

Formulário de candidatura e começou a enchê-lo. Assim que o último cliente

Brownie esquerda fechou a porta, eles não querem ser escutadas após

Todos.

"Se eu não soubesse melhor vocês dois eu diria que ia roubar-me, "

Brincou Wendy.



"Jaswinder foi seqüestrado ", afirmou George lentamente, cada palavra uma dor.

Wendy olhou de George para Brownie então para trás outra vez. Ela começou a
arrumar

Seu contador, quase a Primavera limpo.

"Sim, mas o que você realmente quer, " Wendy metade sorriu.

"Jaswinder foi raptada, estamos todos reunidos esta noite em marcos para tentar

E ver o que podemos fazer, mas por causa do jaswinder nenhum estranho deve
encontrar

Brownie ", explicou.

Novamente Wendy começou a arrumar seu contador, para esfregar a marcas de
lápis, para

Afie seu lápis, para pesar uma parcela, a pesar de novo. Ela deve ser

Ouvindo coisas, não podia ser verdade, ela deve começar sobre com seu
trabalho, ela

Não podia ser adiada por vibração lenta, o trabalho dos Correios deve ir

Brownie. chegou ao balcão e apertou as mãos de Wendy, Brownie

Tinha sido o mesmo quando seu primeiro marido tinha morrido, ela tentou
realizar

Como se nada estivesse errado, como se tudo estivesse normal.

"Wendy, ser forte, todos nós temos de ser fortes para Amjit favor, pense

O que ele está passando, pense Balbinder. Ser forte para eles, Wendy



Ser forte para eles, " Brownie Wendy olhou nos olhos.

Wendy começou a soluçar, ela sabia que era verdade agora, Jaswinder foi ido de

Eles. Brownie esperou para parar as lágrimas, George estava sobre o sentimento

Desajeitado, ele começou a encher mais o pedido de passaporte.

"Tudo bem, eu estou ok, agora, como um choque que é tudo ", disse Wendy
dabbing

Em suas lágrimas.

"Vamos indo então, queixo para cima querida, " Brownie sorriu.

Descartando seu passaporte aplicação George seguido, Brownie, Wendy

Ainda ligeiramente perturbado bateu todas as suas canetas e lápis, depois

Primeiro estampagem George's formulário de pedido de passaporte.

Frank foi o próximo ao ouvir a notícia, ele tinha sido o seu polimento

Pedaço preferido, uma pequena mesa com uma ocasional fantasia inlay em design

O topo. Nunca foi à venda, era uma forma de talismã para ele,

Frank, por vezes, falou para a mesa quando a loja estava vazia, era seu

Bebê. Frank sentiu-se tonto quando ouviu as notícias ruins, então ele sentou no

Tabela a Tabela cedeu sob o peso e Frank foi bater à

O piso.



"Você está bem? " perguntou um preocupado George, oferecendo uma mão para
Frank.

"Foi essa terrível notícia, eu estava esperando um riso, uma piada ou algum tipo

História A partir de você, você sabe o tipo de costume, mas isso é fofoca.

Terrível, terrível, realmente ", disse Frank como ele espanou ele próprio para
baixo.

"Nós vamos deixar você, então, temos de dizer aos outros, não se esqueça

Nem uma palavra a ninguém, tudo deve parecer normal para jaswinder,

Então fique calma, " Brownie aconselhado.

O braço no braço esquerdo Brownie George e mobiliário de Frank, como por
Frank ele

A chutou as peças da mesa ocasional. Foi seu talismã

Por quase vinte anos, talvez ele seria capaz de cola-juntos novamente

Novamente. Mas o que de jaswinder, ela não poderia ser coladas de volta juntos
novamente,

Frank sentiu um arrepio para baixo seu spin. Ele pegou apressadamente as peças e

Coloque-os em uma esperança no peito, talvez quando tudo foi resolvido, ele cola

O quadro de volta juntos novamente. Agora se quisesse tirá-lo

De seus olhos, ele começou a polir o mobiliário em seu showroom, se ele

Mantido ocupado sua mente não iria insistir em jaswinder, era demais para pensar

Sobre, muito pesado, muito escura, um pensamento.

Tracejada Brownie na loja de roupas, então ela acenou George



Em e, em seguida, juntos eles foram todos sobre a loja como se procurando uma
bomba ou

Algo. Ann e Maria observava confuso e um pouco divertido.

"Vamos dar em nós, o que é? " perguntou Maria.

"Sim, se você olhar como armazenar os detetives ou algo, " acrescentou Ann.

"Jaswinder está ausente, " Brownie começou.

"Se perdeu? " perguntou Maria.

"Pior do que isso, sequestradas, " explicou George abaixando a voz.

E Mary Ann olhou para os outros, isso deve ser uma piada, mas por que eles

Começou a tremer.

"Diga, diga, diga, diga que, mais uma vez, " arrastou Maria.

"Seqüestrado ", afirmou Brownie.

Ann gritou, em seguida, explodir em lágrimas, antes de correr para o wc no

De trás da loja.



"Vou ver com ela ", afirmou Maria.

"Ser apenas em Marcos esta noite, e lembre-se de agir normal, ninguém deve saber

Sobre esta ou a vida Jaswinder poderia estar em perigo ", afirmou George.

Brownie Maria deu um reconfortante hugg antes ela seguiu George fora do

Loja. Maria observava-os ir, isso era terrível, era como ouvir que

Um amigo tinha sido violada. Foi tão chocante, e por quê, e por que oh por que?

Eles decidiram dizer a marca, ele seria o host depois de tudo.

Gillian gritou e caiu uma bandeja, Marca alcançada sob o balcão e

Despejou alguns whisky em seus chás. Ele olhou para George e Brownie como se

A peça era realmente verdade, mas infelizmente os seus rostos disse era verdade

Era realmente verdade.

"Posso fazer-lhe uma mordida para comer? " ofereceu.

"Eu não estou com fome, você Brownie? " George perguntou como ela slumpted

Em uma cadeira.

"Eu também não, deixa para ir para casa, " Brownie levantou-se.

"Vejo você mais tarde então, " Marca sussurrou de repente sentindo tão fraco.



"Vejo você mais tarde", disse Brownie em seu ombro, como ela ligada a sua

Braço na George's.

Fora George e Brownie se olharam, sentiram-se como corvos

Escolher os vermes de sepulturas escavadas na hora, mas eles tinham a dizer, eles

Amjit tinha também, precisava de ajuda, e a rua.

"Eu não sei sobre você, mas acho que vou ter um bom chorar quando chegar em
casa,

Uma xícara de chá e um bom grito, " disse Browie seus olhos enchendo de
lágrimas.

"Eu também, eu só estou tão fraco, tão antiga, tão inútil, eu só quero chorar e

Chorar e chorar ", afirmou George suspirando.

"Vamos chegar em casa primeiro, amante, " disse dando Brownie George
consolador

Beijo.

Naquela noite, a rua se reúnem em Mark's cafe, eles estavam em

Humor sombrio. Todo mundo olhou, olhou quase sorrindo quando Paulo trouxe

Catherine junto.Percy se levantou e congratulou-se com ela para a família, para o

Família de rua,ele disse que não mais, ele não tem muito de Paulo assentiu
sorrindo.

Graças ao seu Percy, Catherine poderia ser confiável, ela era um deles.



Big Sid trouxe um relutante Patrick e Amjit para a reunião,

Saudou-os rostos sombrios. Sid ficou de costas para a porta para ninguém

Poderia entrar, nem sair.

"O que foi, você não quer ver as minhas fotos você, " disse Patrick

Nervosamente chegar no bolso.

Amjit olhou os rostos, eles pareciam longe de seu olhar, eles pareciam

Quase culpados, com medo de olhar na cara dele. Patrick coloque as fotos

De volta em seu bolso, ele olhou no upcompreheningly pessoas reunidas em

Frente. Todos roubou olhares uns para os outros, esperando para ver

Quem iria falar primeiro, eram como crianças em uma sala de aula, na esperança
de que

O professor não iria pedir-lhes uma pergunta; eles tinham que estar lá eles apenas

Gostaria que eles não eram. Patrick notou que Betty e Annie tinha lágrima

Rostos corados, e eles estavam vestidos claramente, Patrick olhou para Amjit

Abrindo sua boca como se para falar, mas foi Mark quem falou.

"Como está o meu café, é melhor eu falar primeiro, " ele fez uma pausa e respirou
fundo

Respiração, " nós sabemos. "

"Bem, Sheila é um bom nome para uma criança, " a voz de Patrick resmungou.



Virando-se para olhar diretamente para a marca Amjit falou
novamente, "sabemos".

"Judas! " sibilou Amjit antes de cuspir na cara do Patrick.

Amjit moveu-se para a porta, só grandes Sid impedido seu caminho. George
poderia

Se não ele pulou de sua cadeira, ele tinha que dizer alguma coisa.

"Foi-me, eu ouvi, eu disse todos, " George soou como o

Culpado de possuir andava na escola.

"Foi-nos, nós fizemos isso, nós só queríamos ajudar, " Brownie adicionado.

Amjit olhou para os rostos, todos seus amigos ali reunidos, Todos

Querendo ajudar.

Percy se levantou, palavras fortes eram necessários, "Amjit você está entre amigos

Não uma palavra vai sair desta sala. Por favor, deixe-nos ajudá-lo. Nós respeitamos
sua

A decisão, a polícia não é informado, mas deixe-nos ajudá-lo, nós somos o seu

Amigos. jaswinder não é nossa carne, nosso sangue, mas devemos amá-la como se
ela

Foi, por favor, deixe-nos ajudá-lo. Deixe-nos provar o deepth da nossa amizade,
nosso

Amor para ela e para você e sua família. A hora negra é amigos



Que nos unem, que nos dão força, que emprestam-nos a esperança ao nosso
próprio é baixa.

Aqui está a minha mão, aqui está a minha força, a minha esperança é aqui, aqui é o
meu amor,

Basta levá-la e utilizá-la. não somos amigos, em seguida, inclinar-se sobre
mim, sobre lean

Todos nós, somos muitos a carga será feita luz. Juntos podemos

Banir as sombras do medo, não temos nada a temer, mas o medo em si.

Quando eu precisei de um amigo Patrick foi lá para mim, quando Patrick precisava
de um

Amigo, estávamos todos lá para ele e a casa, quando todas as nossas casas foram em

O perigo que se levantou e lutou. Não tenham medo para todos nós somos
amigos, juntos

Temos uma força maior do que a nossa soma total, pois estamos unidos na

Amizade e amor. Todos nós temos medo de nada, há sempre

Esperança, Jaswinder será encontrado, ela vai voltar a jogar na rua,

Para estamos unidos em amor e amizade. Pegue minha mão é ao seu

Comando, agitar as mãos para que todos nós somos amigos, " Percy estendeu a
mão

Para Amjit de tomar.

Amjit ficou em silêncio novamente, ele examinou os rostos, eles estavam pedindo

Ele, tudo o que queria era poder partilhar o encargo, a dor.

Big Sid estava chorando, como um urso de peluche que haviam sido descartados
para alguns

Brinquedo de plástico, ele sempre respeitado Percy, mas agora, como ele poderia
colocar em



Palavras, ele não era Percy, nenhum poeta. Por cinco minutos e ficou Amjit

Olhou para todos os rostos, como flores de primavera esperando a foice.

"Somos amigos, " ele sussurrou.

Big Sid colocou uma mão paterna sobre o ombro de Amjit, o brinquedo de plástico
foi

Banidos, o ursinho poderia retornar.

Eles conversaram por uma hora em tons silenciado, como se fossem

Falando em igreja, ou em um funeral. Foi decidido que seria Patrick

Continuar com a mão segurando o exercício, embora eles não ousaram chamá-lo
pelo

Tal nome. Quanto ao resto, George e Brownie seria manter as pessoas

A par dos eventos. Se a mão foi necessário, todos os Amjit tinha a fazer era

Apito, por assim dizer.

"Mas o que sobre sua filha, sua esposa, " pediu um Brownie em causa.

"Bem, eu estive pensando durante todo o dia, eu pensei que eu iria enviar-lhes a
minha mãe

E Mathew babysit, " Patrick sugou seu lábio.

"Eles devem ser ok em sua mãe, além de Mateus poderia dar o jogo

Se ele estava, " pensou Marcos.



"Ok, então tudo decidido, se o homem contatos você então você vamos todos

Sabe, nós vamos fazer exatamente o que você nos diz para fazer, " disse Percy
arredondado

A discussão.

"Desculpe, eu não confio em você, qualquer um de vocês. Mas é a segurança
Jaswinder

A Paramount, " Amjit soou quase appologetic.

"Estamos todos sob o seu comando, agora ir para casa e tentar dormir, " disse Percy

Agitando as mãos com Amjit.

Amjit stubbled deixando o café, ele se sentia tão fraco, tão humilhado. Ele tinha
que

Lean sobre Big Sid enquanto ele caminhava de volta para a sua própria loja. Mas
pelo menos ele não era

Mais sozinho, ele tinha amigos. Percy se virou para sorrir Paulo e Catherine

"Bem, eu suponho que você já sabe que tipo de pessoas nós somos, você já

Saber que tipo de homem é Paulo sorrindo, boa noite, " com que Percy

Se afastou, ele tinha um cadáver para se preparar.

Patrick voltou para casa, ele seria melhor para dizer a sua mãe anel

Ela, para dizer-lhe tudo. Ele tem-se uma lata de cerveja primeiro e, em seguida,

Colocá-lo para baixo depois de beber quase metade do que ele degrau de sua mãe.



"Olá seu Patrick, " ele fez uma pausa.

"Você não está pensando em uma desculpa para por que você não visitar sua
própria esposa

No hospital hoje, um bom pai, você está girando para fora para ser, " repreendeu
seu

Mãe.

"Mãe, " Patrick parou novamente.

"Você está bem você não ter um acidente, " bata na Senhora Murphy.

"Mãe, " Patrick pausada, ele precisava de um gole de sua bebida.

"O que foi, o que incendiou a casa ou algo assim, " a senhora perguntou

Murphy, um senso de urgência em sua voz.

"Mãe, apenas sentar-se para baixo eu tenho algumas notícias, " Patrick engoliu em
seco.

"Qual é o problema? " A senhora sabia que havia algo de Murphy, Patrick teve a

Mesmo o tom de voz como quando ele quebrou o vidro em seu Sagrado Coração
Todos

Há muitos anos, ela apenas sabia que havia algo.



"Você está sentado? " Patrick perguntou calmamente.

"Você soa como escutar com mãe, " disse uma senhora azedo Murphy.

"Mãe, eu tenho algumas más notícias. jaswinder foi raptada, Patrick "

Fez uma pausa e tomou outro gole de sua cerveja.

"Mãe de Deus não, ela apenas uma criança quase um bebê. sua pobre mãe,

Eu vou ser redondo imediatamente, " a Senhora Deputada Murphy estava
chegando para o véu dela.

"Não mãe você tem outro emprego, seu não seguro na rua, eu quero que você

Olhar após Junho e bebê Shiela. Eles vão deixar o hospital amanhã

Então eu acho que seu melhor que ficar com você, esperou que o Patrick "

News a afundar.

"É claro que você está certo, mas que sobre Balbinder e Amjit? "

"A rua toda sabe, nós estamos indo para ajudar da forma que podemos, mas

A polícia não deve encontrar para fora, ou jaswinder poderia estar em perigo".

"Mas o que se sabe sobre o seqüestrador Sheila bebê? "

"Apenas no caso, eu vou pegar Mathew para ficar com você. eu vou dizer-lhe para



Proteja a todos, o melhor que posso fazer, a não ser que você queira ir longe

Em algum lugar. "

"Eu não vou, não seqüestrador vai assustar-me longe da minha casa, "

A senhora deputada Murphy parecia desafiador.

"Vejo você amanhã, então, que Deus abençoe, " Patrick desligou.

A senhora deputada Murphy olhou para o telefone, Patrick nunca disse "Deus
abençoe"

Mas agora ele tinha. a senhora deputada Murphy estava ao telefone, que ela
deveria ring

Balbinder e oferecer o seu apoio, e o que sobre seu neto,

Ela ser seguro. Ela estava prestes a afastar o telefone, mas ela foi elaborada

De volta a ele, ela discou Fr.Shaw.

"Esta conversa está abrangida pela vedação do confessionário? " perguntou

A senhora deputada Murphy.

"Bem, se você gosta, " respondeu um surpreso Fr.Shaw.

"Você pode começar uma Novena, em seguida, imediatamente, " a Senhora
Deputada Murphy soava como uma

Conspirador.

"Quem, " Fr Shaw ficou intrigado e um pouco preocupado.



"Saint Anthony eu deveria, " respondeu a senhora deputada Murphy.

"O que você perdeu? " Pe. Shaw soou na borda.

"Jaswinder, o little indian girl foi, " a Senhora Deputada Murphy olhou em volta

Como se ela pudesse ser escutadas em sua própria casa, " foi seqüestrado".

"Eu vou começar imediatamente, " Fr.Shaw estava chocada.

"E se você pode pensar de qualquer outra da "rapaziada" que pode ser capaz de

Ajuda, em seguida, pedir-lhes, também, perguntar a alguns dos antigos santos
muito eles podem não ser

Eles poderiam ter ocupado algum tempo em suas mãos, " acrescentou a deputada
antes de Murphy

Ela desligou.

A senhora deputada Murphy's coração saiu para Balbinder e Amjit, ela queria

A chorar lágrimas também, mas gostaria de ficar no caminho, ela tinha coisas para
ver, ela

Tinha que ficar pronto para Junho e baby Sheila e para não mencionar, mas
Mathew.

Primeiro ela tinha algo importante para fazer. Ela começou sua Novena,

Eles levam nove dias, mas eles nunca falham. Às vezes você não começ o que

Você pedir, mas você começ o que você precisa, na medida em que a senhora
deputada foi Murphy

Em causa nunca falhou, então ela começou a dela. Primeiro ela enraizada sobre

Olhando para o seu favorito cordões, aqueles que ela usava em ocasiões especiais,

Os cordões de sua mãe havia lhe dado. Só ela não poderia encontrá-los.



"Você está me provocando, eu vou ser perguntando coisas importantes, e

Você esconder meu cordões sobre mim. Que tipo de maldade de café são você. Eu
tenho

A rezar a Santo António antes de rezar a Santo António ".

Eventualmente, ela encontrou as contas em um velho saco de compras que ela não
tinha

Usado em meses, rigidamente ela ficou de joelhos e abençoou a si mesma.

"Bem, você sabe o que eu estou pedindo, então eu vou começar ".

Então ela começou a sua oração e, em seguida, três rosários, mas de alguma forma
ele não

Parece suficiente, rezando normalmente deixado sua plena, como depois de uma
refeição, cheia

E satisfeita, mas de alguma forma ela se sentiu vazio. Ela ficou de joelhos e

Sentado em sua cadeira, ela tinha que pensar, olhando para o Sagrado Coração

Suspirou.

"Somente uma mãe poderia saber o que seu gosto, como pode um homem, mesmo
se ele é um

Saint saber, eu não vou negar você Anthony, seu apenas que, bem, eu apenas

Queria que você estivesse uma mulher. a Virgem Maria sabe o que seu gosto, só
acho que

Quando seu filho desapareceu, apenas para transformar-se um cofre e som no
templo.



Pobre pequeno Jaswinder, o Little Indian Princess Big Sid a chama".

A senhora deputada Murphy's olhar caiu sobre uma antiga revista, um rosto
sorridente brilhou para ela,

A senhora deputada Murphy se abaixou e pegou a revista, ela sorriu um

Sorriso conspirativo. bênção, ela começou a orar de novo.

"Bem, eu sei que isto é um pouco de um rosto, como eu tenho mais velho santos e

Criado para ajudar os santos, " ela fez uma pausa, " bem, eu estou indo para ir a

A arma, eu gostaria de um pouco de ajuda de seu, " a Senhora Deputada Murphy
mostrou a foto para

Que o Sagrado Coração poderia ver.

"Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Madre Teresa de Calcutá pode

Encontre Jaswinder, mantenha um olho para fora para ela como você fazer todas
aquelas crianças,

Eu sei que eu estou sendo atrevido, o rosto do diabo, mas talvez isso é o que é

Necessário para salvar uma princesa Indiana pouco ".

A senhora deputada Murphy se sentiu satisfeita agora, ela iria continuar a sua
Novena a Santo António

E alguns dos outros "rapazes", mas Madre Teresa estava na equipe agora, assim

Tudo estaria bem.A senhora deputada Murphy não teve dúvidas, ela não sabia,



Mas ela tinha fé, e Madre Teresa de lado. Depois de mais três

Rosários Deputada Murphy parado, ela deu um sorriso de agradecimento para a
foto de

Madre Teresa.

"Bem, se você perdoa-me, eu vou ir e fazer a cama, então eu vou ter um

Mancha de chá, orando faz-me sedento, " a Senhora Deputada Murphy
sorriu, jaswinder

Seria ok, enquanto ela continuou a rezar, e como ela manter a

Orando até Jaswinder foi ok, então não há nada para se preocupar.

Assentindo ao Sagrado Coração Deputada Murphy deixou o quarto, ela tinha de
preparar

Para o mês de Junho Bem-vindo(a) baby Sheila e Mathew.

O som Amjit e a família dormiu aquela noite, cansaço e alívio

Que sua carga estava sendo compartilhado garantiu que dormiu bem, mas quando
eles

Acordei, ainda se sentia cansado, tão cansado. George e o brownie não

Dormir muito naquela noite, porém, clamaram por jaswinder, tinha que colocar
seu

A vida em perigo?, eventualmente, ainda segurando as mãos eles dormiram, o

Som das Letras caindo através da caixa de letra acordei Brownie levantou-los.

E ligado a teasmade tardia, um presente de casamento da rua.

Em silêncio, sem dizer uma palavra que teve seu chá. Quando o chá era

Bêbado eles permaneceram em silêncio por dez minutos, quase em oração.



"Bem, nós não somos amantes, John e Yoko tendo um amor, é melhor

Comece vestido, alguém tem que segurar a mão de Amjit enquanto Patrick obtém
seu

Bebê de hospital, " com esse Brownie puxou os cobertores off George.

"Você não acha que fez a coisa certa? " George parecia ansioso.

"Claro que não, " Brownie parecia certo, porém dentro ela era como

Incerta quanto seu marido.

"Isso é um peso fora de minha mente, eu posso ter um outro copo de chá "
primeiro?

George perguntou puxando os cobertores de volta na posição.

"Você certamente vai pegar muito hábitos continental desde que nós have.got

Este teasmade ", brincou Brownie.

Jorge riu, foi bom para rir, Brownie sempre fez sorrir

É por isso que ele se casou com ela.

Patrick chamuscadas ao longo da estrada para Amjit, antes de sair para

O hospital, ele estava cheio de appologies, dizendo que ele tinha apenas uma hora
ou

Dois. Balbinder sorriu fracamente, ela entendeu, ela se sentiu quase culpado

Que ela não podia partilhar Patrício alegria. Assim dizer pesaroso para o décimo



Tempo Patrick partiu para o hospital. Como ele deixou George e Brownie

Chegou a realizar na vigília.

Patrick foi a algumas centenas de metros do hospital quando ele

Notei pela primeira vez que o Big Sid estava seguindo ele, Patrick

Olhou por cima do ombro, ele não podia acreditar que seus espelhos, mas sua

Espelhos não mentem, ele estava sendo seguido. Michael estava esperando no

Hospital, seu motor funcionando e suas portas abertas, Mathew foi no

Banco do passageiro sentado ao lado da senhora deputada Murphy.

"Bem Mateus, eu tenho um trabalho muito importante para você, você vai fazer
isso? "

Patrick falou calmamente.

"Sim," respondeu um ansioso Mathew, sentiu uma aventura foi em perspectiva.

"Eu quero que você vá e fique com a minha mãe, e Junho e baby Sheila, uma

Tipo de férias se você gosta, " Patrick sorriu nervosamente.

"Ótimo, vou obter batidos também? " perguntou Mathew.

"Duas vezes por dia, " a senhora prometeu Murphy.

"Mateus, há algo muito importante que você deve fazer também, Patrick "

Fez uma pausa, abaixou a voz antes de continuar, " Mateus há um



O homem, um homem que pode machucar mamãe, ou Junho ou o bebê. Assim
você pode

Olhar após eles, " a voz de Patrick começou a croak.

"Yep, " sorriu Mathew, não entendendo a situação.

Patrick olhou para Michael e, depois, a sua mãe antes de colocar a sua mão

Sobre o braço de Mathew.

"Mateus, se alguém tenta machucar mamãe, ou junho ou bebê Jaswinder, "

Patrick parou, seus pensamentos tinha traído ele, " ou bebê Jaswinder I

Quer dizer, se bem que tente você deve pará-los. "

Mateus olhou confuso, ele parecia perturbado. Ele estava esperando um

Aventura como quando ajudou a velha senhora mover a casa, ele realmente não

Entender o que estava acontecendo.

"Uma aventura Mateus, você olhar depois que as mulheres, e se alguém vem

Muito perto você rosnado, como "Jaws" no filme de James Bond " última noite.

Matthew sorriu, ele podia entender James Bond.

"Mas, se alguém ficar muito perto, você deve bater-lhes Mathew, você deve bater

Eles tão difícil não levantar, " Patrick sorriu tentando fazer luz da



G.B.H..

"Lembre-se do homem desagradável em Wayne's pub, o homem que você bateu, "
a Senhora Deputada Murphy

Persuadindo foi agora.

"Yep, " Mathew ainda soava incerta.

"Bem, seu um homem como impertinente que, assim que você deve bater nele, se
necessário, a sua

Ok. para bater naughty homens, " a Senhora Deputada Murphy soava como um
padre dando

A absolvição.

"Ok, " Mateus ainda não parecia convencido, mas se Patrick e deputada

Tanto Murphy disse que estava ok. então deve ser.

Patrick saiu o táxi e se dirigiu para a enfermaria, Big Sid

Seguido de dois passos atrás. Como Patrick se aproximou da ala de outro

A direção Gavin gêmeos apareceu, de pé, ombro a ombro quase

Bloqueando o corredor.

"Nós estávamos apenas passando, pensei que poderia vir e ver o bebê, "

Explicou Lucas.



Patrick olhou para trás no Big Sid, de modo que o que ele tinha sido até no
interior.

A ala de Junho estava pronto para sair, tudo o que ela tinha a fazer era pegar o bebê
Sheila

A partir do berço. O médico veio para dar Junho alguns comprimidos de
vitamina, ele

Levantou as sobrancelhas com a visão de tantos hulks.

"Amigos ", sorriu um de Junho.

Assim reunindo Sheila em seus braços, ela deixou a enfermaria, Big Sid liderou o
caminho

O Gavin gêmeos agrupadas protetoramente ao redor dela, Patrick foi ao seu lado.

"Foi bom para os meninos para vir e me ver, sorriu " Junho como ela puxou

Rostos em seu bebê, seu precioso pacote.

"Eles são bons rapazes, eu acho que Big Sid insistiu em que, " explicou

Patrick.

Eles alcançaram o táxi esperando, Michael foi reving o motor como se fosse

A condução de um carro de fuga, Junho notou Mathew e deputada Murphy na
parte de trás.

E por que os gêmeos Gavin rodeado o táxi, e ela tinha certeza Big Sid

Fingering foi uma carne facão dentro da sacola que ele carregava.



"Basta entrar no táxi, eu vou seguir no meu carro, " Patrick tentou soar

Como se nada estivesse a questão.

Big Sid veio à frente e entregou o saco para senhora Murphy.

"Você vai precisar para manter a sua força ", explicou.

A operadora estava cheio de carne, no topo mal coberto por outro era um saco

Cleaver reluzente, Big Sid tinha passado uma hora, você pode afiar

Um homem com barba, ou matar um homem com ele. Michael expulsou, Junho

Olhou para Patrick, que algo estava errado, muito errado.

"What's up " Junho Sheila, sabia que havia algo.

"Espere até chegarmos a minha casa, começou " Deputada Murphy.

"Mas não estamos indo para casa, e por que está aqui, Mathew " Junho olhou

Preocupado.

O Gavin gêmeos camião partiu passado, eles tinham de assumir a liderança, Patrick
foi

Por trás de seu carro com Big Sid na traseira.

"Diga-me, " Junho foi insistant.



"A rua não é seguro, Jaswinder foi raptada, " explicou a senhora deputada

Murphy, tudo estava indo mal, de Junho estava assustada agora, e Mathew

Agora sabia também.

"Jaswinder!" gritou Mathew.

De Junho, seu bebê mais perto dela, Mathew começou a chorar.

"Olhe tudo estará ok, Mathew vai ficar conosco, e Michael

Está fazendo para minha casa através das ruas de volta. Mathew Desculpe, nós não

Dizer-lhe, mas você tem uma tarefa muito especial, você deve cuidar de mim e de
junho

E o bebé Sheila. Patrick e o resto vai encontrar Jaswinder, mas você tem

Para cuidar de mim, aqui têm um sabor doce, " a Senhora Deputada Murphy tinha
um saco de

Doces para Mathew para ter um.

O resto da viagem foi gasto em silêncio, quando chegaram

A senhora deputada Patrick Murphy entrou no interior, a Gavins e Big Sid ficou

Do lado de fora.

"Nós vamos montar um guarda aqui, Sid, Mathew será no interior e nós vamos

Ser do lado de fora. Há quatro de nós podemos cobrir as 24 horas na

Dia facilmente. Seu lugar está de volta na rua, sabemos o quanto você ama

Crianças, mas seu lugar está de volta na rua, " Lucas falou suavemente, como



Um pai, um filho.

"É bom de você fazer isso, eu sabia que podia relie sobre você, seu apenas que

Se eu perdi meus dois favoritos penso eu louco, " Sid soprou o seu nariz.

"Vá em frente voltar para a rua, " disse John tentando soar encorajadora.

Dentro de Mathew tinha repousar para baixo, ele foi informado de que ele tinha a
mais

Trabalho importante, assim ele acreditava que. Pelo menos aqui Mathew não iria
derramar

Os feijões, acidentalmente, protegendo a mulher seria mantê-lo fora de harms
way,

Patrick apenas rezou para que não venha prejudicar achamado. Após uma refeição
ligeira

Que a Senhora Deputada Murphy insistiu em fazer Patrick à esquerda depois de
beijar para junho

Tudo o que valeu a pena.

"Eu vou," com que Patrick goradas para seu carro, ele estava começando a

Chuva, ele não percebeu que o Gavin Gêmeos camião estacionado a alguns metros

Abaixo a estrada.

Patrick aliviada George e Brownie, foi a vez dele segurar

A mão de Amjit agora.



"Como está o bebê? " perguntou como se Amjit perguntando quanto divertimento
era um funeral.

"Tudo bem, ela tem o cabelo de Junho, " Patrick se sentia culpado falando sobre
sua

Nova filha.

Ambos estavam em silêncio por um minuto, eles não podiam olhar um para o
outro no

Olho, como quando um médico tem que dizer a um paciente que ele está
morrendo, nada

Pode prepará-lo para situações como essas, você apenas faça o melhor que você
pode.

Patrick decidiu oferecer encorajamento.

"Olhe tudo estará ok, Percy disse que seria ok, seu provavelmente uma

Amador, seu apenas algo bobo, algo bem algo de qualquer maneira.

Jaswinder é seguro você ouviu sua voz, " a voz de Patrick parou ele

Estava cavando sua própria sepultura, sua mãe sabe o que dizer, ela tinha

Rir e brincar, ela cuspiu na cara de medo, só ele poderia encontrar o

Coisa certa a dizer.

Uma hora depois, o telefone tocou, Amjit saltou para lhe responder.

"Sim, " sua voz estava na borda.



"A mim, eu quero dinheiro, eu não posso ter recursos para alimentar sua pequena
filha, wog

Ela é como uma dor na bunda, " disse uma voz, a voz do seqüestrador.

"Quanto, quando eu levá-la de volta? " Amjit lutava para manter sua voz

Baixa, para ficar calmo.

"Apenas deixar o dinheiro, então eu vou estar em contato, " respondeu a voz.

"Onde, onde? " a voz de Amjit estava ficando maior.

"Há uma caixa de telefone na junção de Haverly Street e do Shorttree

Rua na área Abbington, deixe oe300 dentro do telefone

Diretório, " explicou a voz.

"Posso falar com minha filha? " a voz de Amjit soou fraca agora, ele foi

Temendo o pior.

"Não. "

"Apenas por um segundo. "

"Não."



O telefone foi morto, Amjit realizou o receptor apertado como se Jaswinder seria

Venha para o telefone, ele limpou a garganta e olhou para Patrick.

"Oe300 em uma caixa de telefone, ele não me deixou falar jaswinder", lágrimas

Se formando em seus olhos.

"Percy estava certo então seu um amador, ele vai errar e Jaswinder vai

Em breve home " Patrick foi tentando soar encorajadora.

"Você acha?" Amjit parecia alguém que tinha sido se levantou,

Tentar acreditar que um amigos palavras consoladoras.

"Eu sei, " mentiu Patrick.

Martin largou o telefone, ele sentia-se bem, ele tinha poder agora,

O poder real. Com Danny tinha que mentir e enganar e possuem, mas agora tudo o
que ele

Tinha que fazer era telefone, logo ele teria oe300, vale bem o preço de um 10p

Chamada. Esta pouco wog estava indo ser um ticket refeição voltou.

Para o carro, sua namorada estava esperando por ele.

"Temos de recolher a primeira parcela, a apenas cinco minutos de distância, " ele

Sorriu, ele estava satisfeito consigo mesmo, ele deveria ter tomado essa linha de



Trabalho há muito tempo.

"Você acha que ela vai ser ok em seu próprio, " pediu à namorada.

"É claro que ela vai, além disso, você deu-lhe uma almofada para sentar quando eu

Trancado em seu armário, que não vamos trabalhar um hotel depois de tudo."

Martin se inclinou e beijou sua garota, tudo estava vindo de rosas,

Foi se a mola estava no ar.

Jaswinder estava sozinho, trancado no armário com apenas um

A almofada para o conforto, a namorada tinha sussurrou "desculpa", como ela
bloqueado

Jaswinder lá, mas era tão confuso, ela tinha sido prometido que

Ela tomar para ver Patrick's new baby, então por que ela estava no armário.

Jaswinder abraçou a almofada macia, sentiu como sua grande teddy, apenas

Como Patrick o Teddybear.

"Não tenha medo, Teddy, papai vai me encontrar, então podemos ir e visitar

Patrick's new baby, " Jaswinder beijou a almofada.

Patrick levou ao Amjit dropoff ponto, eles tinham decidido

Que eles tentar e encontrar um lugar para se esconder, talvez eles seria capaz de

Trail o seqüestrador. Amjit entrou e colocou o oe300 no livro de telefone no

Caixa de telefone, ele notou um abrigo de ônibus a poucos metros dele e uma loja
no



O canto ao longo da estrada, lugares perfeitos para assistir.

"Ok, eu vou esconder no abrigo, você pode ver a partir da loja, " disse

Patrick.

Amjit pegou uma cesta e começou a fazer algumas compras, tendo

Seu tempo, lendo ou fingindo ler todos os rótulos, assim como um centro de

Não freak. Ele podia ver claramente na caixa telefone de seu ponto de

Dentro da loja. muito grávida entrou na caixa e, em seguida, telefone

Waddled fora depois de fazer uma chamada, ela era a única pessoa a usar a

Caixa de telefone em trinta minutos estava assistindo Amjit. Alguém tinha sido

Assistir Amjit também, o lojista tinha sido assistindo.

"Você um ladrão ou algo assim? Você tem 5 itens na cesta e

Você está lendo todos os rótulos ", rosnou o lojista.

"Eu sou cuidadoso sobre o que eu comer, " respondeu a um Amjit defensivas.

"Bem, não tem feito a sua visão muito boa, você estava lendo esses últimos

Duas etiquetas de cabeça para baixo, ou você é um australiano? " zombou o

Lojista.

"Vou pagar agora então, " disse colocando sua Amjit para baixo na cesta de
compras.



"Qual é o seu jogo, você acha que eu nasci ontem, eu tenho sido uma

Comerciante de 10 anos, " o lojista foi muito suspeito e ele

Não gostou da aparência do "mercado" na frente dele.

"Eu sou um lojista " Amjit sorriu também, esperando que ele iria limpar o ar.

"Então esse é o seu jogo, você está tentando me subcotavam, é seu companheiro
fora

Em que phonebox, você have.got um walkie talkie e seu envio os preços

Para ele, " o lojista estava mordendo a pouco agora.

"Você está indo tomar meu fim ou não? " perguntou Amjit.

"Não, " cuspiu o lojista.

"Mantenha sua cesta, em seguida, " Amjit jogou a cesta no homem e, em seguida,
correu

Em torno do canto, longe da caixa de telefone, ele não podia se dar ao luxo de
chamar

Mais atenção para si mesmo.

Amjit só esperava que Patrick estava tendo melhor sorte, só ele

Não era, nada parecia estar indo para a direita. Patrick havia escondido no ônibus

Abrigo, ele tinha uma visão clara da caixa telefone de lá. No entanto, o

Neighborhood Watch coordenador tinha uma visão clara do abrigo de ônibus e



Patrick, a partir de sua casa.

"Eu estive observando você,por que você está pendurado em torno de aqui? ", disse
o antigo

Exército corporal.

"Eu estou esperando por um ônibus, " respondeu um Patrick irritada.

"Não, você não está, três têm passado nos últimos 40 minutos e você não

Se em qualquer um deles, " o antigo exército afiou corporal para a frente, talvez
ele

Poderia fazer a detenção de um cidadão.

"Não é o que eu quero ", Patrcik estava ficando irritado agora, esta

Velho é um direito old fart.

"Mentiroso, apenas a 65 pára aqui, " o herói estilo apertado seu aperto

Em sua bengala.

"Olha, só mente o seu próprio negócio, " Patrick virou as costas para o

O homem.

"Então você é um travar depois de esteiras, esta área não foi adequado para a
mulher a caminhar

Até que eu comecei a Vigilância da vizinhança, " o velho herói pôs a mão em

Patrick's ombro.



"Eu sou um homem casado, minha esposa é apenas dado nascimento, " Patrick
sibilou.

"Então é por isso que você está rastejando de contenção, nojento, você deveria ter
vergonha

De si mesmo, " o velho herói ainda tinha a mão no colar do Patrick.

Patrick foi tentado a bater o velho na boca, Jaswinder segurança.

Estava em jogo e o peido velho estava acusando-o de ser um passeio crawler.

O ônibus passou pela quarta vez, Patrick saltou sobre ele, deixando o

Homem velho acenando sua vara para ele. após duas paragens Patrick saiu e, em
seguida,

Utilizando as ruas laterais voltou para verificar a caixa telefone tinha o dinheiro.

Ido.

Patrick correu de volta para seu carro, Amjit estava esperando por ele.

Ambos suspirou, eles haviam elaborado um em branco.

"Eu apenas verificado na caixa telefone, o dinheiro é ido, " Patrick suspirou.

"Eu verifiquei que havia um velho homem, ele me perguntou se eu vi

Você, que, a julgar pela descrição, " Amjit sugou seu lábio.



"O daft amaldice pensou que eu era uma mureta de contenção, um crawler crawler
com uma paragem de autocarro

Neighborhood Watch. Essas pessoas devem ser treinadas, eles são pior

De rooky cops, Deus pensando que eu estava procurando uma prostituta, "

Patrick balançou a cabeça.

"Bem, eu fui acusado de ser um espião industrial, o comerciante que eu

Tinha um walkie talkie e estava enviando os preços para alguém escondido no

Phonebox, " disse um indignado ainda Amjit.

"Aposto que o velho homem está falando para o lojista agora ", afirmou

Patrick como ele dirigido para a rua.

E ele estava certo, o comerciante recompensado o Neighborhood Watch

Coordenador para ajudar-lhe a folha de espionagem industrial, o velho soldado era

Dada também uma garrafa de vinho velho, ambos foram bem seu passado

Vender por data.

A grávida estava também em seu caminho de casa, seu motorista

Jogou sua cassete ZZ Top em plena explosão, ele era sobre a lua.

"Eu disse que ele estaria levando doces de um bebê, temos de celebrar

Há um excelente restaurante italiano apenas acima da estrada, " Martin era como
um

Criança no Natal, tal era a sua alegria.



"É um pouco cedo ainda, não pode ir para uma pinta primeiro? " perguntou Sue.

"Claro, qualquer coisa que você gosta, então nós estamos fora para o Casa Italia em
três

Shires Rd, Carvalho " Martin estava radiante, quase tanto como uma mãe
segurando

Seu bebê recém-nascido.

Horas mais tarde, voltaram a encontrar Jaswinder molhado e abraçar

Sua almofada, ela fingir teddy. Como para Amjit e Patrick tinham ido

De volta para a rua para quebrar a má notícia, sua tampa tinha sido queimado, eles

Não tinha sido capaz de detectar o seqüestrador. toda a rua suspirou, mas eles

Foram impotentes para fazer qualquer outra coisa. um pedaço de notícia pôde
levantar todos os seus

Espíritos, Percy tinha ido para recolher um corpo, Bill estava com ele; o

Família do falecido decidiu vir com Percy para rezar sobre o corpo

Por um tempo, então o hearse estava sendo seguido por três ou quatro outros

Carros, foi na viagem de volta que Bill spotted Jaswinder.

"Olha, seu Jaswinder, " gritou Bill.

Percy desviei um pouco como foi seu choque, " Você tem certeza? "

"Sim, tenho certeza que ela está segurando a mão do homem, ser arrastada, quase



Eu tenho certeza que sua ela, " Bill estava animado.

Havia um conjunto de semáforos à frente, Percy abrandado.

"Olha eu vou sair e seguir, não pode e não com o falecido no

Volta e toda a sua família após, " sem outra palavra Bill escorregou

Fora do carro.

Percy transportadas a voltar para seus realizadores, ele só esperava que Bill não
estava

Ver as coisas, a sua visão não era tão bom quanto se usou ser.

"Eu seguido a uma distância de algumas centenas de metros e, em seguida, um
ônibus

Apareceu, eu não estava esperando para saltar sobre ele, eu tentei correr atrás dele

Mas o meu velho pernas não poderia manter-se com ele. Eu tentei encontrar um
táxi, mas

Era tarde demais, então, desculpe, " Bill foi slumpt na cadeira por

Contador do Amjit.

"Você fez o seu melhor, " Amjit colocou uma mão confortadora no ombro de Bill.

"Sabemos Jaswinder está ok, " Percy estava tentando soar otimista, mas

Todos sentiam como um rato a ser esmiuçadas por um gato, as chances eram
muito



Contra eles.

"Então nós sabemos que ele tinha um duffle coat, não é muito mas é um começo, "
Amjit

Suspirou, um duffle coat o que uma ligação, se poderia ser chamado.

Bill e Percy voltou para as empresas funerárias para o conforto

Greiving parentes, Andy foi ocupando a loja assim que para falar, mas na morte

As pessoas preferem uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura. Patrick
assistiu

Amjit, ele era como um domador de leões observando o leão encurralado, quando

O leão ou o snarl lash out, se só ele sabia que a pata tomar o espinho

A partir de então, a dor iria, tudo o que ele podia fazer era observar e esperar com

Seu amigo. Cada agora e então Patrick, sorriso, ele não podia mostrar como

Ele estava triste, ele tinha que manter a fachada, ele tinha que tentar manter o
Amjit

Espíritos à tona, mas foi apenas estar lá qualquer uso, se ele poderia realmente

Então, fazer algo que seria útil.

"Olhar permite jogar dominó, eu tenho um conjunto em minha casa, a minha mãe
comprou

Venda-os em uma confusão no centro de cegos em Tribunal Oak Road, em

Harborne, ele vai passar o tempo afinal, " Patrick sabia cartões foram para fora

Da pergunta, porque mento cartões de jogo e assim por diante, de modo que seria

Tudo bem para jogar Dominó depois de tudo.



Amjit sorriu fracamente, ele sentiu que estava sendo fez cócegas, sendo tickled é
agradável

Mas quando você estiver doente ou fraco ou cansado, então é como ficar batendo
com a

Osso engraçado, dói, mas a sua nice também. Ele balançou a cabeça para não, mas

De alguma forma, as palavras saíram, "Sim ".

Patrick frustradas ao longo da estrada para o seu dominó, em minutos os dois

Estavam jogando, velho senhor Amjit veio do quarto para ver o que estava
acontecendo

Ele sorriu, apenas uma criança poderia pensar de dominó, Patrick era sábio.

"Não perder nenhum dinheiro para ele, " o Senhor velho brincou antes de se
retirar para Amjit

De volta ao quarto, ele tinha para apoiar as mulheres que era seu trabalho, Patrick

Gostaria de cuidar de seu filho e ele ia cuidar das mulheres.

Eles tocaram para o resto da noite, o dominó para cegos têm

Pontos levantados sobre eles, de alguma forma, para o Patrick e Amjit estes pontos
deu

Como o toque de algo familiar, tal como para a senhora deputada Murphy a
sensação de

Seu rosário deu conforto, mesmo sem o dizer das palavras.

A cerca de dez a loja porta aberta, Amjit tinha esquecido a travar.



"Olá, você ainda está aberta, posso ter uma garrafa de leite? " disse um

Voz jovem.

Amjit e Patrick olhou para cima, um adolescente vestido de brim vestido como
um

Status Quo ventoinha ficou olhando para eles. Só que ele não estava olhando, ele
foi

Cegos. Patrick baixou a dominó, Amjit olhou para o caído dominó

Em seguida, de volta para a juventude.

"Desculpe, sim, você pode ter um pouco de leite, estávamos jogando dominó, eu
esqueci

A travar, " Amjit correram para servir à criança cega.

"Não apresse estou sem pressa, " o garoto cego estava ali sorrindo, assim

Jovens e ele parecia tão feliz, e ele era cego.

"Aqui está o seu leite, " declarou o Amjit de colocar o leite na mão do garoto.

"Aqui está o seu dinheiro, " respondeu o garoto.

"O novo por aqui ", afirmou Patrick por meio de conversa.

"Sim, eu apenas mudou-se para a área, eu estava ouvindo meu Status Quo

Fitas, eu esqueci o tempo, " sorriu a jovem.

"Então, nós, eu tinha esquecido o quanto divertido dominó são Amjit", afirmou.



"Eles são divertidos, apesar de eu preferir xadrez, " a juventude de cabelos loiro
sorriu.

"Por que você não vai ter um jogo de dominó com a gente, se você não estiver em
uma pressa

Minha mãe começou-los do Centro de cegos, " Patrick sentiu ele colocar seu

Em pé dizendo a palavra "cego", como dizendo "Mongol" em vez de

"Downes Syndrome", mas seu coração estava no lugar certo, mesmo se seu

Boca não era.

"Claro que não, vai ser divertido, além de seu bom para conhecer novas pessoas, "

Sorriu o garoto cego, parecia estranho que ele parecia tão feliz, como

Ele poderia ser, ele era cego.

Então eles jogaram dominó para outra hora, Amjit entrou na parte traseira para o

Café e chamuças, todos eles realmente se divertiram.

"Ei homem eu sou certo que você está enganando deixe-me ver seu dominó, " disse
o

Garoto sorrindo sentindo Patrício dominó.

"Ele é um pouco de uma fraude com certeza " Amjit, sorriu.

"Você pode falar, apenas não deixe ele dar-lhe qualquer surpresa, caril de Calcutá



Nunca, " explicou Patrick.

De alguma forma, ter alguém tão feliz com eles aplaudiam, aqui foi um

Farol cego ao lado. rindo e brincando, comendo e

Bebendo e jogando dominó. Como a senhora deputada Murphy seus dedos em
Rosário

E quase chantageado os anjos e os santos, Amjit, Patrick e o

Garoto loiro cego apontado o dominó, talvez as duas orações igual, igual

Formas de relevo.

"Bem, eu acho que sua hora de cama então, " disse o garoto cego, sentindo o

Os números no seu relógio.

"Eu vou a pé para casa, foi divertido esta noite ", afirmou Patrick levantar-se e

Estendendo-se a si mesmo.

"Amanhã, às nove, " Amjit achou-se dizendo.

"Com certeza, mas não mais fazer batota, eu quero lavar os dominós primeiro eu
tenho certeza

Você marcado com giz, ou isso ou você pode usar dois

Blindfolds! " brincou o loiro garoto cego.

"Qualquer coisa que você diz, " respondeu Amjit.



Amjit Patrick e observava o garoto cego sair, ele se sentiu melhor, ele não

Sabe por que, mas ele se sentia melhor. Ele começou a chorar, mas não apenas para
jaswinder

Mas para o garoto loiro, ainda tão jovem, tão feliz, e ele era cego. Mas por que

Ele fez parecer como uma luz para Amjit, como uma luz nocturna para uma
criança com medo

Do escuro, ele não sabia, Amjit balançou a cabeça, ele estava tão cansado oh

Tão cansado.

No dia seguinte, o telefone não tocar, não importa como muito

Eles olharam para ele. Martin o seqüestrador e sua garota Sue estavam tendo um

Mentira, tocando para mais resgate não era uma prioridade, dormir fora de um

Era ressaca. Como para jaswinder ela estava trancada em um armário com apenas
um

Almofada para conforto, então ela sussurrou encorajamento para ela fingir teddy

E culpou-o para seu ser molhado. Foi uma H00 antes de o telefone tocou,

Amjit mergulhou para o telefone.

"Sim. "

"Seu eu, você pode comprar mais. "

"Vá em frente ".

"Eu quero oe500, você pode deixar em cisnes' Livraria ".



"Exatamente. "

"Por trás da Bíblia, " houve riso na voz.

"Tudo bem, então. "

"Pressa, eu passei o oe300 já ".

"Eu vou estar lá. "

"Você pode falar com a sua filha se você gosta, mas não Wog falar ".

"Ok. "

"Papai, o bebê novo é uma menina? "

"Sim, " Amjit fechou os olhos e respirou, foi tão bom ouvir

A voz de sua filha.

"Patrick está aqui, ele tem medo do escuro, eu disse a ele para ser corajoso. "

" Amjit Patrick?" perguntou.

O telefone foi morto, Amjit coloque o telefone para baixo com cuidado como se ele
estava colocando

Um bebê em um berço.



"Bem? " perguntou uma ansiosa Patrick.

"Ele quer oe500 agora, atrás das Bíblias em cisnes' Livraria, " Amjit

Encolheu os ombros e balançou a cabeça, quando tudo isso acabar.

Patrick dirigiu Amjit para a livraria, o oe500 foi colocado

Por trás das Bíblias conforme solicitado. Patrick e Amjit tentou então perder

-Se entre a floresta de livros, talvez desta vez eles seria capaz

Identificar e acompanhar o seqüestrador. Patrick casualmente pegou um livro, ele

Caiu quando ele leu o título, "seqüestrado", então ele foi para outro

Seção, foi o childrens', ele só esperava junho e sua própria

Bebê eram seguros.

A senhora deputada Murphy tinha decidido que eles não devem ficar trancados
em

A casa, ir à missa, ele iria ajudar a Novena junto, ele estava em seu

Terceiro dia agora. Para pegar o telefone soou para Michael, em dez

Minutos ele chegou, todos eles tem no táxi e se dirigiu para a igreja.

Atrás do táxi o Gavin Gêmeos camião puxado para fora, eles seguiram em um

A distância, os quatro evangelistas foram Riding shotgun para a família Murphy.

Uma vez que chegou à igreja, Lucas e João, a igreja entrou em um minuto

Depois da Senhora Deputada Murphy levou sua família dentro, o rapazes piscou
para Michael



Quem estava ouvindo Gordon Astley em sua rádio enquanto ele esperou em seu

Táxi. Lucas ajoelhou-se em um canto, João, no outro, a senhora deputada Murphy
tinha

Escolhido um banco no centro perto de um radiador, pouco Sheila tinha que ser

Mantida morno após tudo. ainda era cedo.fr Shaw teve não colocar o vinho no

Altar, no entanto, Senhora Deputada Murphy olhou para seu relógio, não que
cedo, o que foi

Mantendo o velho sacerdote. Uma resposta veio correndo em sua direção. Um
grande homem

Veio correndo para fora da sacristia carregando uma holdall, Fr. Shaw seguido

Ele a enfermagem um lábio machucado.

"Pare, pare! " gritou o velho sacerdote.

Mateus olhou para cima para ver o homem trabalhar longe do sacerdote, mas no
sentido de

A senhora deputada Murphy e Junho e baby Sheila. Mathew não sabia o que
fazer, mas

Fr.Shaw tinha um lábio cortado, as palavras de Patrick voltou a ele "bateu-lhe

Hard". Portanto, Mateus levantou-se e correu em direção ao homem carregando
uma holdall, metade

Fechando os olhos Mathew abriu ambos os punhos e, em seguida, ele pegou o
homem em um

E bearhug espremido e espremido e apertou.

"Não! " gritou Mathew. O corpo do homem foi limp, Mathew caiu-lhe para

A terra, o homem fixar esparramado lá. Lucas e João surgiu a partir do



Sombras.

"Ele estava indo para Junho e machucar o bebê, " Mateus disse defensivamente.

"Você fez certo, meu filho, ele é só um ladrão, olha a Holdall, " a Senhora
Deputada

Murphy apontado.

"Ele deve ser o que está roubando todas as Igrejas ", acrescentou o Pe. Shaw

Dabbing o lábio com seu lenço.

"É um bom trabalho Mathew foi aqui, " disse: junho segurando seu bebê perto de

Ela.

"Vamos chamar a polícia? " perguntou Fr.Shaw.

"Não, nós vamos levá-lo ao hospital, nós vamos ter uma palavra com ele também
sobre

O caminho, " bata em Lucas.

"Se você tem certeza? " Pe. Shaw não estava muito certo de si mesmo.

Assim Lucas e João entrou na Michael's táxi para o hospital enquanto

Marcos e Mateus Gavin entrou dentro da igreja, para a Missa, Lucas prometeu



Que estaria de volta antes que a massa era mais. Ele não foi o único que

Fez algumas promessas, o assaltante foi persuadido a desistir de roubar

Igrejas, ou eles iriam denunciá-lo à polícia. Como para o Patrick e

Amjit tinham sido navegando na livraria, apenas em toda parte Patrick

Childrens' parecia um livro ou um livro sobre seqüestro parecia saltar para fora em

Ele, que o fez estremecer.

Amjit senti tão ruim, pior ainda, à espera de sua própria

Seqüestrador da criança. um pouco velha senhora abordado ele, ele poderia
ajudá-la

Encontre um atlas, seu neto foi em Bogotá em um curso de língua, ela

Queria ver onde estava. o atlas estava em uma prateleira superior, de modo Amjit
tinha

Para chegar na ponta toe para ele, então ele tinha que olhar para Bogotá, ele sabia
que

Foi na América do Sul, mas onde exatamente.

Um assistente de vendas incentivadas Patrick ansiosos para comprar alguns

Childrens' livro, então ele comprou livros de imagem para a Sheila e livros com
um

Em poucas palavras eles para jaswinder. foi assim enquanto Patrick e estavam
Amjit

Tudo que um homem amarrado em um duffle coat entrou, foi Martin, ele sentiu

Por trás das Bíblias e encontrou seu dinheiro. com uma mola em sua etapa e um

Sorriso em seus lábios, ele se foi. Amjit olhou embora as prateleiras para roubar
um



Olhar para a Bíblia, eles foram espalhados, o dinheiro tinha sido tomada.

Amjit correram para as Bíblias,Patrick foi em seus calcanhares, o dinheiro foi
embora,

A boa notícia Bíblia foi aberta em Revelações. Amjit jurou, Patrick

Fez também, uma freira tut. Ainda auxı'maldição sob sua respiração que deixou

O livro de beleza, o chocado freira pegou a Boa Notícia Bíblia e foi

Sorrindo agora.

"Acho que precisamos de mais pessoas para nos ajudar a observar, como ele disse
Patrick "

O arranque do motor.

"Você está certo, mas não é grande Sid ele se destacam muito, " foi Amjit

Olhando para seus sapatos, onde seus espíritos foram.

"Ok, nós vamos chegar George e Brownie para ajudar, ninguém iria suspeitar de
um par

Depois de reformados, todos os " Patrick suspirou, era como ser esmiuçadas todos

Este raptar coisas, como ser esmiuçadas quando você não quer ser.

"Há um pub de lá, " Amjit soou fraca.

"Ok, nós vamos ter um par, então nós'l voltar para a rua, vai ficar tudo bem

Amjit, vai ser ok, além de se eu conheço minha mãe ela é a chantagem

Santos, " Patrick riu, ele daria qualquer coisa para animar o Amjit.



Assim que parou no Duque de edinborough para uma pinta, assim como eles
foram

Na porta dianteira Martin saiu o caminho de volta através do quintal, ele

Comprei algumas drogas, ele quis celebrar a boa notícia depois de tudo.

De volta à televisão Martin segurava um maço de notas em uma mão e

As drogas no outro. Ele estava satisfeito consigo mesmo, ele havia encontrado o
seu

A verdadeira vocação, e não desenvolva qualquer trabalho, o trabalho perfeito para
ele.

"O que há para comer? " perguntou Martin triunfante.

"Eu pensei que ia comer fora, para celebrar como, " disse Sue entre folhados

De seu fag.

"Tudo bem por mim, " Martin já tinha aberto a porta pronto para ir novamente.

"Eu vou ter que alimentá-la primeiro, " Sue chamou a atenção para o armário.

"Ela pode fazer sem, não estamos executando um restaurante depois de tudo, "
disse

Martin altivez.

Então eles saíram, Jaswinder foi deixado no escuro com apenas um



Almofada, um teddy fingir para conforto, apenas a água, a água escoa

Sob a porta deu prova de sua existência. Percy havia saído para uma

Jantar de pelúcia com membros do seu alojamento, ele não sente como ir mas ele

Fui. Foi quando ele estava no restaurante que havia uma perturbação

Na porta. Um homem sujo em um duffle coat tentou entrar, quando

Foi-lhe dito o restaurante foi reservado para uma festa privada que ele

Produziu um maço de dinheiro para provar que ele poderia pagar. Mas ainda o
homem desalinhado

No duffle coat foi não deixar, nem foi seu muito grávida.

Martin e Sue foi para a Italia House em Três Shires Oak Road, em vez disso,

Martin fingiu que queria ir lá anway.

"Eu mostrei-lhe o dinheiro, apenas a sod no penguin suit não deixe me

Em " sulked Martin.

"Algumas pessoas são tão preconceituosas, " simpatizavam Sue.

Martin espirrou fora naquela noite na Italia, como se provando sua

Próprio valor para si mesmo, um sinal certo da sua inadequação. Ele deixou o
carro

Onde estava estacionado, não importava se ele bloqueou St.Gregório, além de

Martin queria espirrar para fora com um táxi.

"Madame, seu transporte, espera " burped Martin abaulamento de baixa.



"Ta amor ", respondeu Sue como ela apertou seu bojo no táxi.

Jaswinder estava chorando quando chegaram, ela estava sentada em uma

Piscina de água, seu próprio. Martin jogou uma toalha para ela, Sue deu a ela um

Garrafa de leite e, em seguida, a porta foi trancada em seu calabouço. Como para
Amjit

E Patrick eles disse a todos o que tinha acontecido, a rua inteira

Parecia estar sofrendo de uma ressaca coletiva, apenas não havia nenhuma

Celebração de antemão.

Em nove Barry o garoto cego chegou com um toque para a esquerda e

Um toque para a direita, ele bateu seu caminho na loja e fez o seu caminho para

O contador.

"Eu vou bater em você esta noite, engana " sorriu Barry.

Patrick roubou um olhar Amjit, Patrick decidiu tentar e levante o Amjit

Espíritos.

"Ok, eu vou ir buscar um pouco de água, você pode lavar o dominó,

Como isso soa? " Patrick foi tentando soar jolly, ele percebeu que

Estava se comportando assim como sua mãe fez, ele o fez sorrir mais.

Assim que o dominó foram lavados e o jogo começou, Barry foi realmente

Feliz por ter encontrado alguns amigos novos. Amjit entrou e mandou alguns



Chamuças e um pote de café, o velho senhor Amjit olhou a volta, o

Face sorridente de Barry tão feliz, como um amanhecer após a escuridão da

Noite de Inverno. Apesar de Amjit e família estavam no escuro, não

Sabendo, apenas esperando, jogar dominó parecia como um alívio, era

Difícil de explicar, ainda mais difícil de compreender, mas rindo e discutindo
sobre

Dominó foi muito melhor do que pensar em jaswinder.

"Ei, você tem certeza de que você não passar esses dominó para outro
conjunto, EU

Ainda acho que você está enganando, " disse Barry olhando diretamente para o
Patrick.

"Honesto ", afirmou Patrick com um sorriso.

"Tudo bem então, eu vou acreditar que você, " sorriu Barry.

De modo em que jogaram, era meia-noite antes de eles pararam, era como

Tendo um favorito tio visitar você apreciar sua companhia, você nunca quer que
ele

Para sair, para que você continue, apenas mais um jogo apenas mais um jogo.

"Bem, eu vou ter que ir agora, " disse Barry tirando desligar o relógio.

"Eu já gostava de nosso jogo esta noite, venha novamente amanhã, tão logo você



Como, " Amjit achou-se dizendo.

As sombras foram rastejando na dele, o calor, a inocência da

Barry's face, o sorriso de alguma forma aquecido, como Amjit Amjit esquerda
Barry

Se sentia culpado era errado ser jogar enquanto sua filha estava em

Perigo. Amjit seu pai colocou a mão sobre o ombro de seu filho, foi bom para

Jogar dominó, o fez forte novamente, e ele tinha que ser forte para

Jaswinder. Patrick Barry caminhou para casa.

"Não há necessidade, eu realmente memorizou a rota agora, eu sei quantos

Vira para a esquerda e vira para a direita é, " explicou Barry.

"Não, você está ok, eu preciso de uma lufada de ar fresco, vai soprar as teias de
aranha de distância

E vai ser bom exercício, " Patrick suspirou.

"Você é um bom amigo para Amjit não é você, é por isso que você está deixando-o

Lean sobre você, " Barry disse que então questão de naturalidade.

"O que você significa, " Patrick gaguejou.

"É difícil, no primeiro, se eu poderia ver talvez eu não aviso,

Mas você está sendo solidário a ele. é em sua voz, o seu em seu



Voz, cada palavra é quase um suspiro, não muito bem cada palavra, mas é

Perceptível, " continuou Barry.

Patrick parou em seu caminho, Barry, um toque para a esquerda

Um toque para a direita. Patrick recuperou a compostura e apanhados com

Barry.

"Então eu sou direita e, em seguida, parando era uma elasticidade inoperante
afastado você sabe. It's ok eu

Não interferir, a nenhum dos meus negócios, pelo menos você não vai pedir

De mim o que eu estou olhando, " brincou Barry.

"Desculpa, mas, bem, " Patrick foi perdido por palavras.

"Tudo bem, eu gosto de você, mesmo se você dois são batoteiros no dominó.

Explicar isso para você, você está morrendo de vontade de saber como eu sei. Eu
não estava sempre

Cego e uma coisa que eu notei quando eu podia ver era que se você tiver o

O rádio e ouvir a notícia soa alto e claro, mas no televison

As mesmas palavras não são tão altos ou claro, as fotos, sua visão fica em

O caminho das palavras, o som. Sua quase como se no rádio a

O volume é muito maior, e na tv o volume parece menor, mas

O volume de imagens é maior, " Barry pausada como professor

Aguardando a queda de um centavo para as crianças.



"Eu vou ter que tentar isso,ouvir o rádio e, em seguida, a mesma coisa sobre a

Televisão, vai ser realmente estranho se você é direito, ponderou " Patrick.

"Eu estou bem, de qualquer maneira, após o acidente, eu notei uma outra coisa,

Bem depois que eu parei de esbarrar em coisas que é. eu percebi que eu tinha a
minha

Rádio ouvidos em todo o tempo, as coisas pareciam mais alto ou melhor, eu notei

Som mais, porque eu não tenho qualquer visão para começ na maneira mais.

O que significa que eu posso dizer que você são jollying Amjit junto, e que você

Dois, como eu também, " Barry sorriu.

"Mesmo se nós fazemos batota no dominó ", disse Patrick.

"Sim, estamos aqui agora, eu ia convidar você para um café apenas não há

Lâmpadas na televisão, eu quero dizer o que eu preciso para eles, " Barry

Riu.

"E você não quer que eu tropeço em torno como um homem cego ", afirmou
Patrick.

"Você começou-o em um de qualquer maneira, Vejo você amanhã, Amjit, não se
preocupe.

Eu não vou deixar que eu sei, eu estou feliz de ter feito dois amigos que

Não me tratar como uma criança só porque não posso ver, " assim com um toque
de

À esquerda e um toque para a direita, Barry entrou no interior.



Patrick balançou a cabeça, o pobre garoto, deve ser ainda pior se você poderia

Ver e, em seguida, você estava no escuro permanentemente. Patrick esfregou os
braços,

Estava ficando frio, ele correu de volta para casa e para a cama.

O telefone se recusaram a tocar, não importa o quão duro ou tempo Amjit

Olhei para ele, Patrick apesar de uma de suas muitas expressões da mãe, o

Sobre o observava eléctrica nunca ferver. Finalmente, na parte da tarde a

Telefone Tocou, Amjit tinha o receptor ao seu ouvido antes do terceiro anel.

"Sim, " ele disse.

"It's me ".

"Quanto".

"Oe800, temos de comprar algumas roupas para sua pequena filha, wog molhado

" A si mesma.

"Eu vou ter que ir ao banco, eu não manter esse tipo de dinheiro na loja

Seria perigoso ".

"Ele pode ser ainda mais perigoso se você não se apressar, você tem uma hora

Ou eu quero um extra de oe200, " Martin adorava estar no controle.



"Ok, ok, eu vou ter o seu oe800 para você dentro de uma hora, " Amjit tentou

Manter a calma.

"Deixe-a em um saco plástico no tanque do terceiro wc junto perto do

Na porta dos banheiros em Clemford High Street, certifique-se de que o dinheiro
não

Se molhar, " Martin ordenou.

"Não são aqueles que o Amjit", deixou escapar.

"Sim, o gay " Martin interrompido com o riso em sua voz.

"Posso falar com minha filha? " Amjit quase implorou.

"Não, ela tem uma banheira, ela fede, " Martin desligou.

Amjit desligou o telefone, e respirou fundo antes de se virar para Patrick

Para dizer, "ele quer oe1000 oe800 ou se eu não pressa, nós temos que deixá-lo

Nos banheiros, no tanque, os sanitários em Clemford " High Street.

"Mas esses são os queridos, queer " Patrick não podia entender.

"Ok, eu vou pegar George e Brownie, " Patrick correu para fora da porta.



"Tudo bem, eu vou dizer Balbinder e obter meu banco a partir Amjit, " disse que
saíam em

A parte de trás.

Em Marcos, Percy estava dizendo sobre o brownie e George

Noites anteriores eventos no restaurante.

"Então você ver este homem sujo em um duffle coat tentou entrar com seu

Muito namorada grávida, quando ele foi dito que o lugar estava cheio de ele
acenou

Um maço de notas na cabeça garçom, Patrcik " Percy fez uma pausa quando
entrou.

"Venha rápido, Browie George e precisamos de sua ajuda, " Patrick realizou a

Porta aberta para eles.

"Podemos ajudar? " Percy perguntou.

"Esses dois deve ser suficiente, ninguém iria suspeitar de nós apenas estes dois.

Quero seguir o pestinha, ele é um cliente escorregadio. Ele não vai conseguir

Longe este tempo, seu um toalete público, portanto, não é apenas uma forma e um

Caminho para fora, nós vamos tirá-lo desta vez, " com que Patrick tinha ido
embora.



Patrick levou primeiro para o banco e, em seguida, ele se dirigiu para Clemford

High Street.

"Como disse o Patrick, seu um toalete público, High Street, Clemford

Portanto, deve ser capaz de pegá-lo, a segui-lo, só há uma maneira

E uma maneira para fora, " Amjit sorriu para George e brownie.

"Mas não são aqueles a que queer, eu não quero o meu George apanhar SIDA ou

Algo, " disse um Brownie em causa.

"Ok, eu vou fazer isso para jaswinder, eu tive uma vida boa, vamos pegar

Este homem e acesso Jaswinder, minha vida está no último capítulo de qualquer
maneira, "

George disse tentando parecer corajoso.

"Você não vai pegar Aids, George, embora o mau cheiro pode fazer você vomitar

Ou se quiser ", explicou Patrick, " Amjit será em um cubículo você

Estar em outro, quando ele toma o dinheiro que você segui-lo, eu vou seguir

O carro, você segue a pé, ou pegar um ônibus, tudo o que é necessário, "

Patrick terminou, ele esperava que seria tão fácil como ele apenas explicou.

"O que sobre mim? " questionou Brownie.

"Você está fora, como se você está esperando por seu marido para sair,



Que é exatamente o que você está fazendo. Ninguém irá suspeitar de você. "

George e Brownnie foram conteúdo, eles sabiam que suas peças agora, Brownie

Decidiu contar fofocas de Percy, que era melhor do que ficar em silêncio.

"Nós lhe dissemos o que aconteceu com Percy ontem, " Brownie começou.

"O que? " Amjit perguntou.

"Bem, um jovem tentou entrar neste elegante restaurante Percy estava,

Só que estava cheio, o homem começou a gritar e dizer que ele foi tão bom como

Eles, ele acenou um maço de dinheiro no ar. Ele disse que tinha oe500 em dinheiro
para

Pagar, " explicou Brownie.

Patrick freado de repente.

"O que fez ele olhar como, " Mais Amjit voar faíscas de seus olhos.

Brownie olhou para George, ela sruck um ponto nevrálgico.

"Bem, Percy disse que ele estava sujo em um duffle coat, uma muito grávida

Estava com ele ", afirmou George lentamente.



"Poderia ser uma coincidência ", afirmou Patrick girando para Amjit.

"Ou poderia ser o bastardo estamos depois, " Patrick colocou o pé para baixo para

O piso.

"Sabemos que o nosso inimigo agora, " declarou o Amjit girando para George e
brownie.

No Amjit sanitários colocou o dinheiro do depósito de água do

Terceiro, ao longo e, em seguida, escondeu em um cubículo enquanto George
escondido no outro.

Tudo o que tinham a fazer era esperar, assim que a isca foi levado eles poderiam

Pegar o homem, mas foi simples. George queria ser doente, uma mistura de

A tensão nervosa e o mau cheiro dos banheiros públicos. Um homem veio em ele

Foi para o terceiro compartimento sozinho, um ou dois minutos mais tarde, outro

O homem. George estava doente, ele viu um monte no exército durante a
guerra, mas

Este era muito. Alguns minutos depois, tudo era silêncio.

"Você está bem, " Amjit George sibilou.

"Desculpe, mas eu estava doente eu nunca dreampt de tais coisas, " murmurou

George.



"Sush, lá tinha alguém vindo, " Amjit sussurrou.

George estava doente novamente, mas, pelo menos, ouviu o Amjit.

Pegadas vão uma maneira então outra, finalmente entraram em um cubículo.A

Mais algumas pessoas vieram para usar os sanitários, que sobre o homem, ele tinha

Ido para o terceiro compartimento, Amjit não poderia contar com o

Barulho de flushings e George estar doente novamente. Pelo menos George tinha
um

Cobertura perfeita, um homem velho estar doente, e ele não estava fingindo. Tudo
foi

Amjit silêncio novamente, não poderia dizer se o dinheiro tinha sido tomadas ou

Não, ele tinha que verificar.

"Você está bem, George? " sibilou Amjit.

"Eu estou bem agora, seu apenas um pouco mais, foi inédito no meu dia, ele tem

Sido? " George perguntou como ele limpou a boca com seu lenço.

"Eu vou olhar, " Amjit sussurrou enquanto ele sorrateiramente para fora do
cubículo.

O terceiro compartimento junto da porta em uso Amjit não podia ouvir

Ninguém dentro, então ele bateu na porta. Não houve resposta,

De modo Amjit empurrado, foi bloqueado. Amjit chutou a porta, a porta

Abriu a tampa do depósito havia sido movida. o dinheiro tinha ido.



"Merda, jurou " Amjit.

A cela tinha uma janela na parte de trás, pôs-se no Amjit wc e

Subiu para cima e para fora. Fora ele seguiu um rastro de água, então apenas por
um

Muro Alto, encontrou a sacola de imersão. a transportadora estava vazio, o

O dinheiro desapareceu, assim era o seqüestrador. Amjit olhou sobre que caminho

Ele deve executar. Ele olhou para cima, o topo da parede estava molhado, Amjit
puxado

A si mesmo, ele estava olhando para uma linha ferroviária abandonada pelo
tempo.

Os comboios era agora uma trilha natural, apenas a trilha tinha ido tão longe como
morto

Amjit. Assim que começar para baixo da parede, ele pegou o

Ainda molhado transportadora e voltou para o carro.

George e Brownie foram mulling sobre eventos Amjit quando chegou.

"Ele espremido para fora da janela tudo bem, ele foi ao longo da antiga linha
ferroviária

Não faltou a ele novamente, explicou " Amjit.

"Mas que sobre o outro homem na duffle coat? " perguntou Brownie.

"O que você quer dizer, " um pouco Amjit perguntou confuso.



"Um homem entrou com um duffle coat, I blew meu nariz como um sinal para o
Patrick

Quando ele veio para fora dos banheiros Patrick seguiu-o a pé, " explicou

Brownie.

"Bem, ele não pode de sido Amjit ", em seguida, suspirou.

Amjit se sentiu tão cansado, confuso ; Patrick retornou ele era todo downcaste.

"Ele não é o nosso homem, segui-lo para um local de construção, eu tenho um
olhar

Seu rosto, ele trabalhou com os irmãos Gavin antes, então ele não pode ser

Ele, " explicou Patrick.

"Ele não é o único, o Seqüestrador é um sly sod, ele apertou as costas

Janela acima dos banheiros. Mas sabemos que ele não usar um duffle coat e

Eu acho que uma aposta segura de que a grávida é sua namorada, " disse

Amjit como ele chutou um velho pode cola.

"Ele é muito arrogante tentando gastar o dinheiro em restaurantes, flash "
adicionado

Brownie.

De volta na rua George Brownie e espalhar a palavra,



Todos eles foram amaldiçoados, escorregadia acima de encontro a uma cliente que
foi para

Certeza. Amjit e Patrick decidiram que eles precisam de mais pessoas para seguir

O homem de duffle coat, então eles perguntaram todos em stand by, no

Queda de um chapéu, ou melhor, um anel do telefone do seqüestrador todos eles

Tinha de estar pronta para seguir. Amjit sentiu quase envergonhado de
perguntar, ele apenas

Me senti tão cansado, tão cansado. Com palavras corajosas de encorajamento no
seu

Amjit orelhas voltou para sua loja.

Mais tarde, Barry chegou, com um toque para a esquerda e um toque para o

À direita, o cabelo loiro e brilhante sorriso novamente lembrando o Outono

Sunshine empurrando as nuvens cinzentas de distância. Enquanto Barry baralhado
o dominó

Amjit fomos para o café e chamuças, Patrick apertou o braço de Barry e

Sussurrou "graças".

"Estes são grandes chamuças, onde você comprá-los? " perguntou Barry.

"Minha esposa faz-lhes respondeu, " Amjit.

"Eu não conheci ainda, ela está cuidando das crianças? " questionou

Barry como ele tomou um gole seu café.

O lábio de Amjit tremeu, uma lágrima escorreu pelo seu rosto, ele engoliu em seco
antes de ele



Respondeu, " Sim ".

Patrick Barry's unseeing olhou nos olhos, graças a Deus que ele era cego e, em
seguida,

Patrick fechou os olhos, Jesus o que ele estava pensando, graças a Deus ele foi

Cego, Patrick sipped seu café. Amjit e Patrick trocaram olhares,

Eles tinham tanto pensei a mesma coisa, graças a Deus Barry era cego.

"Aqui tem outro samosa, " Patrick disse apressadamente como se soubesse o que
Barry

Ele pensou.

"Obrigado, mas nenhuma quantidade de suborno vai impedir-me de pensar que
dois são

Batota, você tem um espelho atrás de mim para que você possa ler o meu dominó,

Vamos ser honestos, " perguntou Barry.

"Não, nós não temos " riu Patrick.

"Você quer que eu coloque um espelho atrás de mim, assim você pode enganar, "
Amjit tinha

Disse as palavras, mas lamenta-los imediatamente.

Ele fechou os olhos e, em seguida, hesitou um pouco antes de dizer, "Eu

Não deveria ter dito isso, eu sinto muito. "



"Eu sei que você não deveria ter dito, é uma grande idéia, hey Patrick colocar

Um espelho por trás de Amjit assim que eu posso fazer batota, " Barry começou a
rir.

Assim encontrar um espelho situado nas prateleiras, Patrick posicionado o espelho

Amjit por trás, para que Barry poderia fazer batota.

"Você pode movê-lo outra polegada à esquerda ", disse Barry gesticulando com

Sua mão.

"É que, ok? " Patrick perguntou.

"Ótimo, perfeito, eu vou ganhar hoje à noite, " Barry respondeu dando um
polegares para cima.

De modo em que jogaram, Barry ganhar a maioria dos jogos,

Auxiliado pelo espelho posicionado atrás de Amjit cada agora e então.

Barry iria fazer um show de olhar no espelho e, em seguida, com deleite ele

Tapa o seu dominó. Ele poderia ter vindo directamente de louro e

Hardy, só que estava acontecendo em um país de beleza, mas era apenas

O que o doutor requisitou. Barry estava rindo de sua fraqueza, a sua

Deficiência, riso fez forte, e tornou Amjit muito forte.

Quando o jogo estava sobre Patrick Barry caminhou para casa novamente, indo
para a porta



Em Barry's flat Patrick balançou a mão.

"O Seu bom se sentir útil, você começa a sentir que a sua vida inteira está no

Sucata quando você é cego ou surdo, ou as coisas que parar

Você que é normal, " Patrick Barry estava olhando diretamente nos olhos,

Embora ele nunca ver o rosto de Patrick.

"Não posso explicar, nunca será capaz de, apenas, obrigado, é tudo,

Mesmo se eu pudesse explicar eu não teria as palavras ", murmurou, tropeçou

Patrick.

"É ok, Amjit estava chorando, então deve ser algo sério, eu

Não force, o dominó e a empresa que eu estou interessado em, bem

Boa noite, então, como eu disse Eu não vou convidá-lo em ".

"Porque eu somente topar com os móveis, como você não tem nenhuma luz

Cheerio, lâmpadas ".

Patrick entrou em casa, ele gostava de Barry, ele não era refém do destino, ele

Luta e saiu rindo, cada vez que o sino degrau.

O telefone não tocar, não é de manhã, não no

À tarde, não até seis da tarde e, em seguida, ele tocou.



"Sou eu, eu quero oe1400 este tempo. "

"Mas os bancos estão fechados, não pode esperar até amanhã, maldito " Amjit

Mesmo para o que ele tinha acabado de dizer.

"Ouvir isso. "

Amjit ouviu uma batida forte, então ele ouviu sua filha, seu Jaswinder

Chorando.

"Ok, ok, eu não estava pensando "

"Você tem quarenta minutos, deixe-o no ônibus 38 entrar em três pára após

O Terminus, deixar o dinheiro sobre a borda na parte de trás do ônibus, em

O lado direito ".

"Na volta, no ônibus, 38 " Amjit repetidas.

"Thats ele tchau, você vai parar de chorar você pouco wog puta, " o telefone

Foi morto.

Amjit fechou os olhos e, em seguida, tomou uma respiração profunda antes de
desligar o



Lentamente, ele se virou para o Patrick.

"Ele bater nela, ele a fez chorar. Estou preocupado Patrick, " foi Amjit

Tremendo.

"Amjit, toda a rua do nosso lado. quanto e onde? "

Patrick balançou Amjit.

"Oe1400, no autocarro 38, em 40 minutos o tempo " Amjit disse em entre

Respirações profundas.

"Ok, você ficar lá eu vou volta todo mundo, vai ficar tudo bem, ela Amjit

Ok, " com que Patrick goradas para fora da loja.

Ele foi direto para a sorrir, pegando de Paulo, o seu sopro ele deixou escapar tudo

"Precisamos de dinheiro rápido, só tem 40 minutos. "

Sorrindo Paulo saltou para o seu cofre e começou jogando fora centenas de pacotes
de

Para Patrick.

"É o suficiente, veja você, " Patrick disse como ele correu para fora.



"Posso ajudar mais, sorrindo " Paulo estava quase implorando, mas Patrick

Não ouvi-lo.

"Eu a amo muito você sabe, ela é minha princesa Indiana também, " ele murmurou.

"Cada um vai ajudar a sua capacidade, embora possa não ser sempre reconhecido,

Você é um bom homem,eu sei que, " Catherine pôs a mão em seu ombro.

Patrick correu para cima e para baixo da rua, como um louco, Todos

Amjit reunidos dentro da loja.

"Temos que deixar o dinheiro no autocarro 38 na parte traseira no parapeito,

Então, se todos nós segui-lo nós vamos vê-lo tomar o dinheiro, " explicou

Patrick.

"Eu penso que nós devemos se revezam-se na liderança, de modo a não suscitar

Suspeita, um carro segue logo atrás do ônibus para duas paragens depois

Cai para trás, a fim de pode seguir outro carro logo atrás e assim por diante, instou
"

Percy, ele sabia que era tudo cuidado.

"Vamos fazer isso direito, quando ele fica fora do barramento vamos continuar a
seguir

Ele da mesma forma, " concordou Patrick.

"Sabemos que ele usa um duffle coat e ele tem uma namorada grávida, assim

Ele deve ser fácil de identificar, " Amjit adicionou.



Para todos eles, Percy em seu hearse, Andy em um branco

Rolos, Michael em seu táxi e Patrick na liderança em seu antigo VW.

Seu caminho através da cidade Michael viu George e o brownie em uma parada de
ônibus,

Então ele atrasou e pegou-os.

"Não há tempo para explicar, eu só quero que você pegar o ônibus 38, o
Seqüestrador

Quer seu dinheiro deixado lá, " disse Michael enquanto ele girava.

"E você quer que a gente veja ele, " disse Brownie.

"É isso, vamos obter o bastardo este tempo ", afirmou Michael como ele

Assinalado e colocou o pé no chão.

Michael logo apanhados e superou todos os carros, não era parte do

Mas ele iria melhorar, tudo que ele tinha a fazer era colocar George e Brownie

No ônibus.

No terminus George e Brownie esperava o ônibus, 38

Amjit chegou, eles ignoraram. Os três, todas tem colocado os Amjit

Dinheiro de volta na borda e, em seguida, saiu após uma paragem de George.

Piscou, mas não tanto quanto ele estava preocupado não existia Amjit.



As pessoas tem no ônibus, as pessoas desceu do ônibus, mas nenhum sinal do
homem em

As duffle coat. Atrás do HEARSE e os rolos posições trocadas,

Mas ainda nenhum sinal de o seqüestrador. Após dez pára ele conseguiu, ele
sentou-se na

O médio por um tempo e, em seguida, levantou-se calmamente e foi e sentou na
parte de trás em

A direita. Brownie apertou a perna de George, o seqüestrador foi logo atrás

Eles.

"É o bastardo, ali mesmo, ver ele flicking no pacote, sua

Ele com certeza ", afirmou Patrick cuspindo as palavras.

Michael tomou a liderança e Patrick's VW caiu para trás, piscando seu freio

Luzes como um sinal para os outros, o rato tinha tomado o queijo, agora

Tudo o que tinha a fazer era primavera, a armadilha. do que segui-lo, obter
Jaswinder

Volta e talvez ter alguma vingança, a espera acabou, finalmente, Percy.

Assumiu a liderança, veio um carro da polícia, navegando pelo Sgt. Mulholland
estava dirigindo

Ele estava muito ocupado para reconhecer Percy. Havia mais carros da polícia
chegando,

Suas luzes azuis a piscar, Percy abrandado, Andy assumiu a liderança.

"Merda, merda, merda, jurou " Andy.



O ônibus tinha parado em todo o tráfego à frente, o seqüestrador abriu

A saída na parte traseira do lado direito do ônibus, ele correu em todas as

Multidões, as multidões dos adeptos de futebol.

"O bastardo, ele sabia que o Cup Tie foi esta noite, nós nunca vamos pegá-lo

Em todas as multidões, " Andy diminuiu e estacionado.

E assim ele tinha 38, o ônibus vai direita o solo, Martin tinha

Desapareceu como um coelho para baixo um buraco. Patrick viu o coelho
escapar, ele

Queria saltar para fora de seu carro e dar, mas chase um carro da polícia estava
certo

Ao lado dele, então tudo o que ele podia fazer era maldição, o policial sorriu para
ele

Foi utilizado para multidões. George e Brownie desceu do ônibus no

Próxima parada, Michael pegou-os e os levou de volta para a rua.

"Bem, obrigado pela sua ajuda, vamos apenas têm de se esforçar mais,

Nós vamos buscá-lo, ele é muito arrogante ele vai errar ", afirmou Patrick

Tentando soar alegre.

"Não se preocupe, amanhã é outro dia " consolado Percy.

Amjit e Patrick esperou por Barry para ligar, mas ele não, ele tem uma



Chance de ir para a Copa do laço. Então, enquanto Amjit e Patrick jogou dominó

Barry foi saborear a atmosfera da Taça Tie, amanhã era outra

Dia, amanhã é outro dia.
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Capítulo 12 Lágrimas de uma mãe

*********************************

No dia seguinte despontou luminosos e alegres com a brisa da manhã

Parecendo jogar pegar com as nuvens movendo-os em todo o céu azul,

O sol estava sorrindo também estendendo-se sobre o horizonte, logo ele iria



Chase a noite. Um último canto das trevas parecia colocar sua

Língua de fora no sol nascente antes runing longe da luz crescente,

Por uma última vez o escuro pôr a língua de fora no sol, ele foi trabalhar

Mas vem agora a noite ele iria voltar.

Na rua, as lojas começaram a abrir, uma espécie de bocejo

Uma espécie de movimento de alongamento, como se todos queriam permanecer
no calor

Da cama. Mas o dia tinha que ser enfrentado, o relógio não poderia ser ligado

De volta, a vida tinha que continuar. Cada vez que eles tentaram capturar ou
observar

O seqüestrador que haviam sido manouvred fora, se pudessem permanecer
enrolado

Na cama, se apenas eles acordar e descobrir que tinha sido apenas um sonho ruim.

Apenas este pesadelo continuou.

Patrick's mãe tocou cedo antes do Patrick tinha mesmo colocar o

Eléctrica.

"Como Balbinder e Amjit? " Perguntou a senhora deputada Murphy, seus dedos
ainda

Cordões.

"Eles estão lidando, apenas o seqüestrador deu-nos o deslizamento ".



"Outra vez. "

"Como você sabe? "

"Frank veio e disse-me, ele ama pouco Sheila também. "

"Quem? "

"Sheila, sua filha! "

"Desculpe, eu não estou com ele esta manhã. "

"Não se preocupe, a Novena Patrick nunca falha. "

"Obrigado, mãe, é melhor eu ir agora. "

"Patrick não tenha medo, tudo vai ficar bem, confie em sua velha mãe ".

"Tchau mamãe. "

A senhora deputada Murphy desligou o telefone, ela disse que uma década de

Rosário enquanto falava com seu filho, ela teria tempo para disse outro cheio



Rosário antes que começou o café-da-manhã pronto. Ela apenas esperava Santo
António

Gostaria de apressar, ah bem, havia sempre Madre Teresa, ela sabia que

Amados filhos.

Patrick deixou sua xícara de café na pia, com a pilha de outros

Copos, ele não tem a energia para fazer qualquer lavagem de nestes últimos dias.

Amjit peludo dando assim uma lata de comida Patrick cruzou a estrada para iniciar
sua

Dia de vigília com Amjit. George e o brownie já estavam lá, Brownie

Cuspir na cara de medo.

"Olá, bem, o tempo parece bom, " Patrick começou tentando soar

Feliz.

"É bom o suficiente para um piquenique ", afirmou George retomando o tema.

"Sim, normalmente vamos para uma aventura quando seu tão fina como este, "
adicionado

Brownie.

"Como assim? ", disse Patrick remexer a conversa, ele sabia que qualquer

Palestra foi melhor do que o silêncio, o silêncio era escuro e frio, e deu-lhe um

Chance para pensar o pior de jaswinder situação.



"Bem, nós saltar em um ônibus e, em seguida, descer e saltar sobre outra e, em
seguida, obter

E saltar sobre um terceiro, " começou a George.

"Temos de saber Black Country e Birmingham muito bem por fazê-lo

Até temos descoberto alguns nice little parques e cafés, interrompido "

Aquecimento Brownie a conversa, quase senti como normal, mas para

Do Amjit sorriso fraco.

"Isso é bom, a sua agradável para sair, minha mãe faz a mesma coisa só com

Ela as suas raízes e as Igrejas ", Patrick sorriu com o pensamento.

"Por que você não fazê-lo hoje, um belo dia, você deve sair, sentir

A luz do sol em seus rostos, " Amjit incentivados.

"Mas nós não poderíamos, assim nós não quer dizer que, " Brownie começou.

Amjit pôs a mão em seu braço, ele apontou para a porta, "basta ir para fora para

Uma corrida, ele vai soprar as teias de aranha de distância. "

"Você tem certeza que não precisa de nós, " George se sentia culpado, como se ele
tivesse caído

Dormindo no dever de guarda.



"Hey, go, ou eu tenho que jogá-lo fora, aqui tem um monte de bananas

" Amjit também, então segurou a porta aberta para eles.

Brownie acenou para Amjit Patrick e, em seguida, deu um beijinho na bochecha
materna.

"Espero que ele não pense que não me importo com ela, jaswinder

A nossa princesa Indiana também, " disse Brownie como eles ficaram no primeiro
ônibus.

"It's ok, além de uma vez as teias de aranha são sopradas para longe então vamos
ser mais

Útil para eles. Mesmo um soldado tem que ter descanso e recreação, "

Respondeu George.

Depois de jogar Leap Frog com os autocarros George e o brownie veio a

O'Toole Park, não foi realmente um parque apenas uma área de terra não owl

Worth a despesa de drenagem. antigas casas haviam sido derrubadas, seus

Jardins de volta tinha sido incorporada no parque, incluindo as árvores

O que costumava ser na parte de trás das casas, jardins próximos nova casas
tinham

Foi construído. Com um percurso adicionados e alguns bancos um novo parque
tinha sido

Formado, O O'Toole Park, em homenagem a um ex-vereador, o

Vereador tinha sido posteriormente encontrado culpa de aceitar subornos, mas o

Park ainda levou o seu nome, tudo não poderia ser renomeada depois de tudo,



O que resta para os historiadores e jornalistas para fazer. Então encontrar sua

Banco favorito eles sentaram, suspirando, não falando por meia hora.

"Aqui tem uma banana, " disse proffering Brownie um para George.

"Se somente eu era um homem mais jovem, eu estaria vasculhando as ruas, e
quando eu

Pegou o pequeno bastardo que tomou Jaswinder eu dar a ele para que, "

Afirmou George entre mordidas da banana.

"Não perturbar-se que fizemos a nossa parte ", afirmou antes de entregar Brownie

George outra banana.

"Eu me sinto tão inútil, foi assim durante a guerra, eu não podia esperar para

Dar a Hitler e os Nazis para quê", George foi encaixando no banana.

"Tome cuidado ou você vai quebrar seus dentes falsos, você sabe que há uma
rachadura em

Já eles, " sqeezed Brownie George's joelho.

"Cheer up, Jaswinder deve ser vivo, caso contrário ele não iria continuar

Pedindo dinheiro, Brownie com casca de banana " outro para si.

"Eu espero que você está certo, ela poderia ser morto, " George estava olhando para
um

Poça.



Brownie George se virou para olhar nos olhos, " mas você não significa que ele
mataria

Ela, em seguida, continuar a pedir dinheiro? "

"Eu espero que eu esteja errado, mas não podemos ter a certeza, se pudéssemos
vê-la,

Então ele seria algum alívio, " George levou seus dentes para fora e começou a
chupar

A banana a partir deles.

"O bastardo do mal, se eu pegar ele, eu vou matá-lo eu mesmo, Brownie "

Colar a puxou para cima, ela sentia frio.

No outro lado do parque, uma família feliz estava desfrutando de um

Passeio ao sol, um homem, uma mulher e sua filha, a filha.

Foi ignorando, ela parecia estar desfrutando de si. George colocar seus dentes

E burped, bananas sempre fez ele arrotar.

"É bom ver as pessoas a desfrutar o themself, aproveitar ao máximo a luz do sol,

Isso é o que eu digo. "

Brownie estava olhando para o casal também, " seu bebê deve ser devido muito em
breve

A julgar pelo seu tamanho. "



"Eu não notei hadd,oh você está agora que podemos vê-la de lado,

Sua filha é um amante também, que com ela pigtails saltando no

Vento, ela tem um sorriso lindo, demais " George estava apertando os olhos para

Ver mais, é difícil ver como o sol estava em seus olhos.

Brownie não respondeu, ela estava olhando para a filha do casal, a

Ignorando a filha com pigtails.

"Sim, olhar para ela ir, ela está tão feliz, seu bom ver crianças felizes

, A sua anima-me, " George olhou para Brownie.

"Ela é uma índia, e seus pais são brancos, Brownie " queria dizer

Mais.

"Oh, eu acho que você tem razão, talvez ela é uma criança e eles são amigos

Baby sitting, deseja que esta última banana, sua uma pena desperdiçá-la. "

"Ela parece familiar, " Brownie começou a ficar.

"Sim, você pode estar certo, estas bananas são muito boas ", disse George.

Brownie estava de pé agora, "Seu Jaswinder! "

"Não perturbar-se, ela não olhar um pouco como ela, mas eles estão longe



Distância, aqui eu te salvou um pouco de banana, " George realizou o último

Porção de banana.

Brownie bateu o banana da mão dele, " Eu digo-lhe que é seu! "

George olhou para a garota, cobrindo os olhos com a mão, " Eu não sou muito

Se ".

"É ela que eu lhe digo, " Brownie parecia animado.

"Eles estão vindo dessa maneira vamos ver em breve, " George soou aprehensive.

"A ela, eu estou certo, " Brownie foi desafiante.

"Procure sentar-se para baixo, " George puxou o brownie no cotovelo.

Juntos, eles viram o casal chegou mais perto e mais perto e mais perto.

"Você está certo! " George soou aliviada, Jaswinder estava vivo!

"O que vamos fazer? " Brownie soou preocupado agora.

"Poderíamos agarrá-la e fazer uma corrida para ele, " George soou apenas como o

Ele era soldado antigo.



"Não, nós estamos muito velhos, vamos seguir assim como Patrick e do Amjit, "

Brownie de cuidado.

"O que se Jaswinder reconhece-nos, podemos colocá-la em perigo, " George

Estava preocupado, agora eles estavam pondo em perigo a vida de jaswinder.

"É muito tarde para fazer uma corrida para ti, beijo rápido-me ".

"O que? " George estava espantado.

Ele era ainda mais espantado quando sem mais delongas Brownie lunged para ele,

Ela beijou-o como se ele era o primeiro homem que ela sempre amou, nunca
beijou,

Ela beijou-o apenas como Maureen O'Hara tinha beijado John Wayne na tranquila

O homem da noite anterior no televisor. jaswinder veio pulando pela, o casal

Seguido, eles riram quando viram George e Brownie de beijar.

"Você acha que nós vamos ser como que em sua idade, Martin? "

"Eu espero que sim, espero-o Sue Sue ".

Brownie beijou George para tudo o que ela vale até que o casal tinha saído do

Earshot.



"Eu disse que era ela, " Brownie foi triunfante.

"É ela, ela está viva, " George resmungou, ainda a recuperar a forma

O Brownie espancamento.

"Vamos, vamos segui-los, " George salto a partir do banco, apenas para

Deslizar sobre a pele de banana Brownie tinha batido de sua mão.

"Desculpe eu beijei você, só que eu tinha que fazer algo, caso contrário eles ver

Nossos rostos, " Brownie corou ligeiramente.

"Só me avisar da próxima vez, " respondeu George começando a corar.

Eles tentaram o melhor que pôde para manter-se, mas eles eram velhos, até mesmo
um

Mulher poderia andar mais rápido do que eles. Martin e Sue com

O salto Jaswinder foram ficando mais e mais longe.

"Vá em frente, George minhas veias estão a abrandar, basta ir à frente, " exortou

Brownie e ela slumpt para baixo em um banco.

Assim George correu após os seqüestradores, ele fez alguns dos passos,

Mas embora não mais abrandou por varizes do Brownie, ele ainda não tinha



Esperança de recuperação, ele era muito velho, muito velho para ir racing após as
pessoas

Quase 50 anos mais jovem que ele. Huffing e soprando George poderia

Ouvir o squeel de pneus e o fumo do escape, ele havia perdido.

George ainda estava amaldiçoando quando Brownie veio por trás dele, ela tomou
seu

Mão e apertou-a.

"Pelo menos sabemos que ela está viva e pulando, seu um grande alívio depois de

Brownie " tudo, sabia que ela tinha para animar seu Jorge.

"Eu me sinto tão inútil, estou velho e inútil agora, alguns anos atrás eu

Poderia andar, eu costumava ser um bom walker, agora eu sou bom para nada, "

George chutou em uma velha cola pode.

"Não seu não, nós fizemos a nossa parte, vamos voltar para a rua,

Balbinder gostarão de saber Jaswinder está ok, " Brownie beijou

George novamente, assim que ela tinha no banco do parque, ele era bom o
suficiente para

Ela, tudo que ela tinha a fazer era fazê-lo acreditar em si mesmo.

Então a esquerda par a O'Toole Park, se eles pegaram um ônibus

Direto para a cidade e peguei outro de volta, mais uma vez, que eles estariam no

Rua dentro de uma hora. Eles chegaram no Ponto de ônibus apenas como o ônibus



Chegou, sua sorte estava, apenas não foi depois de duas paradas do ônibus quebrou

Para baixo. George realizada a rampa no banco em frente, ele apertou duro,

Ele queria gritar.

"Let's get off, há um lugar de táxi a 800 metros acima da estrada, instou "

Brownie, eles não poderia apenas sentar-se lá quanto mais cedo eles se volta para o

A rua mais cedo Balbinder saberia seu filho estava vivo.

Assim que saiu e começou a caminhar 800 metros para o táxi local,

Foi tudo para cima, e na sua idade, era como se estivessem andando em espessura

Neve. Atrás deles os passageiros tinham desceu do ônibus, sua maldição

Sorte. George olhou de volta para os passageiros e, em seguida, fora do canto de

Seu olho ele viu algo.

"Tome o seu cachecol e onda, ele ordenou, " George.

Tão rápido quanto um Brownie flash fez como ela foi contada, Percy abrandado e

Parado.

"Eu nunca pensei que eu estaria feliz por ver um HEARSE, " começou a George.

"Rápido nos levar para casa, nós vimos Jaswinder, ela está viva e pulando",

Gushed Brownie.

"Graças a Deus, eu espero que você vai desculpar meu passageiro, " Percy acenou
para o



Caixão nas costas.

Com que Percy estava desligado, seu pneus squeeling, os passageiros da

Ônibus foram deixados a raspar a cabeça, uma espécie de táxi um hearse.

No caminho Brownie explicou como eles acabou por O'Toole park

Apenas para encontrar Jaswinder pulando na direção deles. Percy e George
esquerda

Brownie a loja do Amjit, ele teve que comparecer ao cadáver do brownie.

Amjit saltou através da porta da loja uma mola em sua etapa, ela estava sobre

A blurt para fora a notícia quando ela viu alguns clientes. Para o que parecia ser
um

Vida, ela segurou a língua, quando os clientes tinham ido, o maldito

Burst.

"Vimos o Jaswwinder, ela está viva e pulando. Estávamos em O'Toole

Parque, seu não realmente de um parque, apenas um pouco de terra owl com a
antiga de volta

Jardins de casas bateu adicionado para formar uma espécie de parque, de qualquer
forma, foram

Sentada num banco a comer bananas, quando quem nós vemos, mas

Jaswinder pulando com ela pigtails saltando sobre ".

"Sabemos os nomes dos sequestradores, o homem que usa duffle

Casaco é chamado Martin, ele tem cabelo de gengibre, a menina é chamada de
Sue,



Viram-nos beijando você ver, " George parou ele sentiu-se envergonhado.

"Eu pensei que eles reconhecem-nos de estar no ônibus na outra noite, ou

Que Jaswinder diria algo, ela poderia ter sido em perigo. Então eu

Beijou George para tudo o que valeu a pena, Jaswinder exigia a segurança, "

Explicou Brownie.

Amjit riu, ele tinha sido a primeira vez que ele riu desde jaswinder tinha

Foi tirado, Patrick riu também. Balbinder saiu da

Para trás, o que foi esse riso ela estava ouvindo Amjit. explicado em Indiana.

"É verdade, é verdade? " decruados Balbinder e Brownie

George's faces para confirmação.

"Sim! " sorriu Brownie.

Balbinder beijou a mão de Brownie, Brownie Balbinder abraçou, "Hey ser

Feliz, mantenha seu pecker de chuck, tudo vai ficar bem, " murmurei

Brownie.

Balbinder correu atrás para lhe dizer sogros, um ânimo subiu, embora

Ele ainda parecia um suspiro. Balbinder veio de volta, ela abraçou

Brownie por meio de graças, então ela beijou Amjit, a primeira vez

Ela o beijou em público.



Todos eles estavam ao redor, um brilho de alívio sobre eles, jaswinder

Isso era algo que estava vivo, mas porque foram este Martin e sua menina em

O'Toole Park?

"Ele estava olhando para o lixo, ele sorriu para si mesmo como se ele sabia

Um segredo, e parecia que, " Brownie disse, não querendo parecer

Estúpido.

"Olhando no lixo, pode ser que, " Patrick fez uma pausa, seu coração

Estava batendo mais rápido, tinha medo de dizer as palavras.

"Poderia ser o que? " Seus olhos estavam Amjit implorando, ele sabia o que Patrick
teria

Dizer apenas que ele queria Patrcik dizê-lo primeiro.

"Ele está planejando a próxima gota fora, ele vai nos dizer para deixar o dinheiro
no

Parque, " Patrick falou devagar.

"Sim é isso, claro que é, deve ser, " Brownie parecia animado.

"Você acha? " Amjit senti incerto agora.

"Eu colocar uma aposta sobre ele ", afirmou George batendo a mão no balcão.



"Deve ser o parque, pronunciada " Patrick.

Amjit olhou para eles, por sua vez, então ele falou, "Eu estava demasiado medo de
dizer

Não, eu não sei o que dizer, apenas, as palavras do " Amjit caiu em

Nada, ele tinha medo de esperança.

Patrick olhou para seu amigo, Amjit parecia tão fraco o brilho tinha ido

De seus olhos, se apenas sua mãe estava aqui, ela saberia o que dizer, ela tinha

Amjit logo sorrindo de novo. Só que ela não estava lá, Patrick teria

Para fazer o melhor que podia.

"Olha, ele deve ser o parque, temos a vantagem agora, estamos à frente de

O pequeno bastardo. vamos definir uma armadilha, toda a rua vai ajudar, quando

Ele chama próximo vamos ser todos prontos e esperando no parque, então quando
ele vai

Para recolher o dinheiro vamos grap Jaswinder volta. E se ela não está com ele

Vamos seguir, Jaswinder estará de volta em breve, muito em breve, "

Patrick falou as palavras que sua mãe teria, cheio de fogo e de esperança,

Quando esta esperança veio de só Deus sabia.

"Sim, nós podemos definir uma armadilha, assim como fizemos para o Gerries na
guerra, "

George sentia jovem novamente, ele sentiu-se útil.



"Sim, nós vamos tirá-lo desta vez, " Brownie se juntaram para formar um coro,

Amjit precisava de fogo em sua barriga, ela ia fazer o seu bit apenas como Seu
Jorge.

"Tem certeza? " Amjit olhou para os rostos, um por um.

"Marque minhas palavras, o parque, a sua " Patrick colocou suas mãos sobre o
Amjit

Ombros, "Escute meu amigo, Jaswinder será em casa, ela vai ser capaz de

Ver minha filha, tudo vai ficar bem. "

Amjit sorriu fracamente, um ligeiro, um sparkle dim retornou a seus olhos.

"Mas o que é que vamos fazer? " perguntou Brownie.

"Primeiro você e George vá e diga a todos para estar pronto, toda a gente a ser

No parque por 9 amanhã de manhã. Vocês duas sabem o layout então fale com

Todos eles, todos para ocultar e, em seguida, se vemos Jaswinder vamos todos
pular

Ele, se ele está no seu próprio então vamos seguir, " Patrick parecia animado,

E ele foi Jaswinder seriam livres, Jaswinder seriam livres.

Para George e Brownie passou de loja para loja, uma primavera em sua

Passo, a esperança em seus corações. jaswinder seriam livres, Jaswinder seria

Livre, eles tiveram a iniciativa agora. Jimmy entrou na loja do Amjit, sua cabeça

Curvou-se, ele não quer olhar Amjit ou Patrick no olho.



"George e Brownie me contou a notícia boa, só não é uma boa notícia, você

Ver Eu sei que este Martin, " Jimmy olhou-las nos olhos por um segundo.

"O que, mas como, " Patrick não podia entender.

"Ele é um amigo do meu filho Danny, ele é um usuário de drogas e os
rebocadores, eu disse a ele

Que se ele nunca chegou perto de meu filho, eu iria matá-lo, " Jimmy encarou o

Os pés.

"Não é sua culpa, Jimmy, " disse o Amjit palavras, mas em seu coração ele

Sentiu ódio.

"Ele não vai dar Jaswinder qualquer droga, se é isso que você está pensando, ele é

Significa muito para fazer isso, ele está sempre no Scrounge, born loser, "

Jimmy continuou como se estivesse lendo a mente de Amjit.

"Mas Danny pode saber onde ele vive " Patrick disse.

"Ele está em Israel, lembre-se, eu o enviei lá, então este Martin não teria

Qualquer influência sobre ele, " explicou Jimmy ainda olhando a seus pés.

"Bem-o anel, o telefone está lá, " Patrick passou o telefone para

Jimmy.



Então Jimmy degrau de Israel, falando em Yiddish ele pediu para falar com o seu
filho,

Só que ele não estava lá, Jimmy lentamente, coloque o receptor para baixo.

"Ele é ido acampar com essa garota que ele conheceu, ele não voltará para uma
semana, eu

Disse-lhes para levá-lo para tocar logo que ele voltou, " Jimmy falou

Lentamente, ele se sentia tão culpado, os pecados do filho visitou o pai.

"Você fez o seu melhor, você vai estar lá amanhã, quando viemos a armadilha

Não é? " perguntou Amjit mellowing ligeiramente.

"Claro, eu estou tão triste, isso é tudo, " Jimmy começou a sair,

Ainda olhando a seus pés.

Patrick gritou após ele, "isso é só entre nós três, Martin

É um mal desgraçado, ele conhecer seu filho não conta. "

"Sim, claro, qualquer coisa que você diz, " disse Jimmy com o coração pesado.

"Nós jogar dominó à noite, se você não estiver ocupado, em seguida, vêm junto, "

Aventurou-Amjit.

Amjit Jimmy se virou e olhou nos olhos, "obrigado, eu gostaria disso. "



Quando Jimmy tinha deixado a loja Patrick falou, " você me surpreender às vezes ".

"Há muita dor, por que fazê-lo sofrer? " disse o Amjit

Encolhendo os ombros.

À noite Barry chegou, com um toque para a esquerda e um toque

Para a direita, Amjit tinha o café e chamuças pronto.

"Desculpe eu não vire de última hora, só tenho uma chance de ver o

O futebol, então eu fui ao longo do encontro, " explicou Barry.

Amjit Patrick e balançou a cabeça, não perderam o Martin no

Multidões no mesmo jogo.

"Eu quase não chegou, porém, alguns pratt correu à direita para mim, ele enviou

Me voar. Um pratt em um duffle coat foi, seu rosto estava tão vermelho como seu

O cabelo era realmente rápido, " continuou Barry.

Amjit Patrick gemeu, olhou para o teto e suspirou, foi pior

De ser esmiuçadas. Jimmy entrou para entrar no jogo.

"Este é Barry, ele é o nosso dominó treinador, " disse Patrick apontando para

Barry.



"Olá, e quem é você? " sorriu Barry, virando-se para o som de

Jimmy's pegadas.

"Eu sou Jimmy, do jewlers, " disse Jimmy segurando a sua mão.

Ele colocou sua mão para baixo quando o Barry não demorou, foi só então que ele

Notou o branco stick apoiado no balcão.

"Você pode colocar a posição do espelho para mim, mas um pouco mais para a
direita

Desta vez, " perguntou Barry.

"Claro, " então Patrick coloque o espelho na posição, para Barry poderia fazer
batota.

"É a única maneira que eu posso começar um jogo justo, " explicou
Barry, virando-se para

Jimmy.

"Er, sim, " disse Jimmy.

"Nós tínhamos ganhar de outra forma, " explicou Patrick.

Barry começou a rir, Patrick e Amjit, Jimmy pensou que tinha

Foi beber, mas ele encontrou-se rindo também.



"Eu adoraria ver sua cara, você deve ter pensado que estávamos bonkers, "

Riu de Barry.

Jimmy riu ainda mais, sua culpa sobre Martin logo levantada. Assim os quatro

Jogado dominó. Era estranho como um simples jogo deu tanto prazer,

Como se tinha voltado para a infância, retornou a inocência com não um

Cuidado no mundo. Amjit achou-se a chorar, não de tristeza,

Jaswinder seriam encontrados amanhã assim suas lágrimas não eram de
tristeza. Jimmy

Derramou uma lágrima, lágrimas de alívio, Amjit tinha perdoado, com um olhar

Sobre o dominó Amjit tinha perdoado. perdão foi como um alívio,

Eles eram livres para serem crianças, livre para jogar Dominó. Patrick

Podia sentir o alívio, ele queria dizer algo, mas não conseguia pensar de

As palavras, ele sabia que sua mãe deve estar orando duro.

Sua mãe estava orando difícil, ela tinha o livro dos santos fora

Na sua frente. Um por um ela pediu-lhes para fazer a sua parte, um por um

Eles foram recrutados para sua causa, um por um foram as orações, um

Por que eles foram egged, um a um, eles foram incentivados a encontrar

Jaswinder. Todo o tempo que ela tinha mãe Theresa's photo na frente dela,

De Mãe para Mãe falava, as lágrimas de uma mãe que ela derramou, ela

Pronunciada a sua fé, Ela pronunciou o seu esperança. Agora foi a vez de definir

Coisas para a direita, agora foi a vez de banir a noite, agora era a hora de



Abra a porta, agora foi a vez de provar o seu direito, agora foi a vez de

Definir erros direita, agora foi a vez de uma criança para ser livre, agora foi a

Ela pediu, implorou de joelhos, basta defina Jaswinder livre.

Na manhã seguinte veio, luminoso e azul escuro, apenas um ligeiro

Nuvem no horizonte, mas cada nuvem tem um forro de prata, esta manhã

Tinham a certeza de que. Amjit estava nervoso, ele estava andando para trás e

Em frente na frente do balcão.

"Você tem certeza que vai ser O'Toole Park? " Amjit soou como uma criança
pedindo

Santa Iria realmente vir.

"Confie em mim, minha mãe disse que ela estava certa de que seria o parque
quando eu disse

Ela a notícia, " Patrick tentou soar como um pai a um filho.

"Você tem certeza? " Amjit soou novamente como uma criança querendo prova de
que

Santa Iria realmente vir.

"Sim, eu tenho certeza, " e Patrick.

Mas ainda Amjit estimulado, ele dobrado, ele era como um nadador esperando a

Pistola de partida, como um mergulhador esperando para saltar do alto bordo. Eles



Troca de sorrisos, Patrick certos, Amjit ligeiramente receoso, com medo de

Seu filho. Patrick foi como um pai sentado por uma cama de criança,

Apenas até que ele dormiu, então os fantasmas não poderia começar a criança. O
telefone

Tocou, Amjit saltou para ele, apenas a mão de Patrick foi clampt sobre ele.

"Apenas agir mudos, lembre-se você não sabe o que vai ser do parque, apenas a

Ato mudo, " Patrick, em seguida, tomou sua mão fora do telefone.

"Olá, " Amjit forçou-se a respirar lentamente.

"É, eu acho que você pode comprar mais. "

"Quanto? "

"Oe3000, que é como muito ".

Amjit declamou a figura de Patrick.

"Isso é muito ".

"Você wogs colocar um preço sobre seus filhos, ela não é worth ele? "

"É claro que ela é, e muito mais ".



"Mais, nesse caso eu quero oe5000 ".

Amjit fechou os olhos e mordeu o lábio, ele suspirou.

"Ok, ok, só me dê de volta meu bebê. "

"Entregar a O'Toole Park, mais de modo Hemford. Coloque-o na lixeira

Perto dos baloiços, " ordenado Martin.

"Onde é isso? "

"Você tem um A a Z, use-o, ou você não quer sua filha de volta? "

Amjit não sabia o que dizer, ele não queria discutir, ele só queria

A sua menina de volta.

"Você ainda está aí? "

"Sim, eu me sinto doente. "

"Enquanto o dinheiro está lá por 1H ".



"Ok. "

"E lembre-se nenhuma polícia ".

"Posso falar com minha filha? "

"Não, ela dormindo, ela usava-se para fora ontem no parque ".

"Quando eu levá-la de volta? "

"Quando vejo o dinheiro, você vai ver a sua filha. "

O telefone foi morto, Amjit lentamente substituído o receptor.

"Bem? " perguntou Patrick.

"É o parque bem, ele quer oe5000, desta vez, ele me disse para deixá-lo

No caixote do lixo pelos balanços. Patrick, eu tenho medo. "

"Então, nós vamos ter ele e jaswinder! " Patrick soou triunfantes.

"Apenas não sente direito Patrick, talvez devêssemos deixá-lo ter a

Dinheiro, " Amjit, era incerto.



"Não podemos confiar em um homem que rouba um filho, Jimmy contou-nos
como ele é,

Nós temos que ir, " Patrick desejou que ele pudesse dizer mais, mas ele não podia.

Michael veio com um envelope grande, ele o entregou para Amjit.

"Tivemos um chicote rodada, assim eles estariam sem atraso, há milhares de
pessoas lá,

Apenas dar-lhe o que ele precisa. É melhor eu estar indo para avisar a todos, é

O parque não é? "

"Sim, obrigado, " Amjit se sentia fraco, fraco e humilde.

"Vá e diga Balbinder, então eu vou levar você para a gota fora do ponto, "

Disse Patrick.

Balbinder abraçou o marido, os pais de Amjit disse que suas orações foram

Com ele, sem perder mais tempo Amjit deixou a loja. jaswinder

Seria seguro antes do dia foi para fora.

No parque, todos tinham sido na posição por horas, todos os

Entradas e saídas tinham sido cobertas, eles tinha tido muito tempo para entrar em

Posição, nada poderia dar errado. Percy tinha estacionado seu hearse no



Parte de trás do parque por uma igreja, que costumava ser, agora, o ANGLICANO
Midlands

Igreja Ortodoxa tinha tomado mais. Um hearse estacionado na frente de uma igreja
que

Não provoque qualquer suspeita, então Percy Rádio ligado e se estabeleceram em
três

De volta a esperar por qualquer sinal de Martin.

Frank tinha decidido que ele ter uma boa vista para o parque do

As lavandarias automáticas, então trouxe um saco de roupa limpa com ele, então
ele

Lavou-os e lavou-os e lavou-os e lavou-os. Ele tinha um

Vista desobstruída do parque a partir de onde ele se sentou, ele não perde nada.

Algumas portas até a estrada da lavandarias automáticas era uma garagem e

Parque de estacionamento, Jimmy tinha decidido que ele esperar lá. Ele só andou
até o

E a atendente disse que estaria utilizando o carro lavar toda aquela manhã, ele
então

Esbofeteou oe50 no balcão dizendo que ele estava vendendo o seu carro para um
muito fussy

Pessoa. o Attendent não ligava ela estava ocupado a ler um livro sobre Irish

História para seu curso, ele poderia banheira nele para tudo o que ela se
importava,

Ela só queria um pouco de paz para ler seu livro de história. Então Jimmy sentado
no

Lavagem de veículos e esperou, e esperou, e esperou.



Ann e Maria da loja de roupas também estavam no parque ao longo

Com Annie e Betty do comerciante, as quatro tinham decidido que

Eles andar ao redor e ao redor do caminho que beirava o parque,

Ocasionalmente eles param e falam como se eles bumpt umas nas outras.

Também decidiu que uma mudança de roupas que ajudam a disfarçar os seus

Identidades, e Mary Ann de modo usava a última casacos reversíveis, após dois

Voltas do parque o par pato seria em algumas coberturas e inverter a sua

Casacos. Para um espectador casual que agora estavam duas pessoas
diferentes, como, por

Betty e Annie trouxeram alguns de seus adereços junto também, eles

Seguido o mesmo procedimento, algumas voltas do parque depois de um mergulho
na

Arbustos para trocar de roupa. que teria sido divertido se fosse uma primeira noite

De uma farsa, mas isto não era farsa, ele era mortal a sério.

George e Brownie foram no mesmo banco de antes, novamente

Brownie sufocada George com beijos cada vez que uma criança apareceu no

Horizonte, apenas no caso era Jaswinder, ela tinha que estar dentro agarrar

Brownie de distância, não teve chances, ela sufocada George em beijos.

Betty e Annie sorriu quando viu como Brownie acabou reagindo, mas

Eles estavam fazendo a sua parte. Michael tinha chegado na frente e hooted seu
chifre

Como um sinal, era o parque, estar pronto para a ação. Big Sid tinha insistido

Que ele deveria estar lá, só que ele não poderia encontrar em qualquer lugar para
se esconder, ele foi



Apenas demasiado grande, demasiado grande pela metade. Assim desparate Sid
tomou um passo, ele esconder em

Uma pilha de estrume que estava indo para ser espalhada sobre os arbustos e
plantas,

Quando os lavradores, consegui-lo.

Todo mundo estava pronto para horas, todos eles realizaram sua respiração,

Eles assistiram como Amjit entrou no parque e colocado um envelope no

Caixote do lixo pelos balanços. Amjit caminhou de volta para o carro de
Patrick, Brownie

Piscou enquanto ele passado por. Uma vez no carro do Patrick ele agachado para
baixo de modo que ele não

Ser visto, como para o Patrick tinha um chapéu e estava lendo um papel da
notícia, ele

Tinha o rádio muito alto, ninguém iria suspeitar de alguém fazendo tanto

Ruído, bem que a teoria foi Patrick de qualquer maneira.

As meninas andaram redondo e redondo, redondo e redondo o jardim

Como um urso, um passo, dois passos e deixe que o cuidado com o seqüestrador.

Uma nuvem cinza da manhã tinha já registrava as suas tropas, os cinzentos

Já tinha virado para preto, começou a chover, uma tempestade estava prestes a
quebrar.

Percy segurou sua respiração como um homem em um duffle coat andou por, ele
deve ser o

Seqüestrador, tinha de ser, quem quer que fosse que estava assobiando, ele estava
feliz.

As meninas viu o homem, deve ser ele, que odiava,



Eles contraíram os dedos, se somente as unhas eram facas flick.

Ondulação de ódio correu sobre seus ventres, que era o bastardo de certeza.

"É ele, " Brownie sussurrou.

"Dê-me uma banana, instou " George.

"Você não deve coisa eu te beijo, " Bronie perguntou como ela entregou um
George

Banana.

"Não, bem, é só esperar até que ele se aproxima, suponho que tem que aparecer

O mesmo que ontem, " George abriu o zíper banana.

Atrás deles, a partir de outra direção um vagabundo, um vagabundo bêbado foi

Escalonamento ao longo do caminho, havia uma dossers' o outro lado da

O parque, ele estava a caminho de casa. George estava na sua segunda banana
quando

Brownie viu o vagabundo.

"Oh, não, o vagabundo está procurando nos escaninhos, " Brownie fechou os olhos.

"Ele não vai olhar em todos eles, eles nunca fazem, " embalado George.



"Vamos avisá-lo, ou dar-lhe dinheiro, " não Browmie

Saber o que fazer.

"Ele só vai ofender a nós e fazer o oposto, " George levou seus dentes para fora

Alguns stook banana ficou atrás de seu conjunto superior.

O Vagabundo continuou com o seu navegar nos escaninhos, ele andou passado
George

E Brownie, ele cambaleou para o próximo compartimento, mas decidiu ignorá-lo.

"Eu disse a você que ele não olhar em todos eles ", afirmou George como ele pôs
seu

Dentes de volta.

Um estrondo de trovão ecoou sobre o parque, o vagabundo no apressado, ele foi

Posição direto para o bin pela balança. George fechou os olhos, o

Siloetted relâmpago o vagabundo colocar um envelope no bolso.

O Vagabundo o caminho e correu sobre a grama, a maneira rápida para o

Doss house.

Martin tinha sido certificando-se de que ninguém teria lugar, ele tinha sido

Fingindo fazer sentar-ups e pull ups no exercício que se seguiu trilha

O caminho ao redor do parque. Agora com o segundo flash de trovão, ele decidiu

Ele não queria ficar molhada, tudo o que ele queria era o dinheiro dele. Então ele
começou a



A sprint, como uma lebre fora da armadilha, direto para o bin pela balança.

Ao som do trovão Martin esvaziou o bin, ele apertou-a, ele chutou

Ele, ele pegou-a e jogou-a por entre os arbustos. Não havia dinheiro,

Ele tinha sido enganado, ele correu de volta da maneira que ele viria a lebre.
capturado em

O photo finish de relâmpagos, a chuva veio, a chuva veio para baixo.

George e Brownie fechou seus olhos, era tudo sua culpa, era tudo

Sua falha.

"Rápido obter sobre a bancada e o seu cachecol, instou " George.

Inclinando-se sobre George para apoio Brownie tirou o seu cachecol e acenou para
ele

Tudo que ela valia a pena.

"Pegá-lo, pegá-lo," gritou Brownie.

Big Sid despertou do seu sono, o peso de estrume tinha feito

Ele adormecer, subindo como Frankenstein ele lumbered no sentido

Brownie estava apontando. Ele bumpt em um vandal puxando para baixo, o
sapplings

Mesmo que havia vandalismo importunou Henry com lixo, o garoto desmaiado
com o choque.

Big Sid correu para tudo o que valeu a pena, o adubo cair fora dele, o



O trovão rugiu e o relâmpago piscou, Big Sid tinha ressuscitado dos mortos

Para ajudar a pegar um seqüestrador.

Annie e Betty levantaram a saias, vestidos como freiras

Eles correram para a parte de trás do parque, George e o brownie foi para a rua

Lado, novamente Brownie acenou com cachecol, pegar o seqüestrador, pegar o

Seqüestrador.

Percy começou sua hearse, ele esperou por Martin para chegar à frente,

Ele não queria dar o jogo, ele começou a puxar de um camião.

Carregando o peso de cem sacos de cimento chegou, ele bloqueou seu caminho.

O que Percy não sabia era que a Igreja Ortodoxa tinha se mudado, agora o

Antiga igreja anglicana foi usado como uma jarda construtores. Betty e Annie

Apareceu em suas meias pretas com suas saias atrelado, Percy

E apontou as meninas correram fora ao virar da esquina depois de Martin.

As meninas podia vê-lo entrar em um carro e circular, a chuva

Foi realmente pesado, suas fantasias de ponderação foram-los para baixo.

"Rápido através do parque novamente, ele tem para chegar à estrada principal, "

Annie gritou.

Mais uma vez as meninas do parque, embora tracejada freiras mostrando suas
calcinhas como



Eles correram. o havia vandalismo acordei agora, ele sorriu, era melhor do que um

Sonho, duas freiras meias em preto correndo em direção a ele. Como ele sorriu ele

Estendeu a mão para tocá-los, Annie só não estava tendo qualquer deste, de modo
que ela

O chutou duro nas porcas, e assim o fez a vida de Betty. jaswinder estava em

Jogo, então eles deram o sorridente perverter o que ele merecia.

Frank tinha visto Brownie acenando seu cachecol, assim ele a tracejada.

Lavandaria, sua van chaves no pronto, havia um carro acelerando por com

Um homem, ele estava vestindo um duffle coat.

"Você esqueceu o seu mister jeans, " uma velha senhora disse agarrando-o pelo

O braço, ela não iria deixar ir.

Annie e Betty veio correndo para fora do parque para a lavagem de
veículos, Jimmy

Empurrou a porta do passageiro para que eles pudessem ir, ele virou o

Ignição. Apenas o carro não iria começar, todas as manhãs na lavagem de um carro
tinha

Afogou o motor, Jimmmy jurou, jurou a duas freiras.

Amjit e Patrick estavam prestes a deixar o seu automóvel no parque de
estacionamento quando o

Primeiro de dez manipula caravanas chegaram, O'Toole Park foi como um
segundo

Casa para eles, me senti segura lá. Amjit amaldiçoado, amaldiçoado Patrick sob



Sua respiração, ele sabia que nunca foi sábio perturbar um tinker. Então foi
deixado

A idade, Michael a seguir, ele tinha um sanduíche de bacon e uma chávena de chá

Antes de voltar para o seu táxi ; quando ele viu Bettie e Annie vestida como

Naughty freiras que ele havia seguido o amarelo sujo com o Datson duffle
revestidos

O homem, o seqüestrador.

O trovão rugiu, rugiu e rugiu, o leão havia escapado

O circo. o relâmpago piscou, piscou e piscou novamente, como

Fagulhas de uma oficina do diabo, mas o clima não era nada comparado a

Martin's fury, ele tinha sido enganado, ele estava furioso, ele teria uma vingança.

Vida de condução permitido Michael para acompanhar, matérias-ira mantidos
Martin em

A liderança. desceu a chuva, a chuva veio para baixo. Um carro saiu de um

Entrada, nenhum indicador, sem nada, a habitual má condução, a datsun

Desviei para evitar que só vá direto para um camião, o camião desviei

Também, só Deus ou sorte impediu uma colisão. O camião entrou em um pothole

Jogando de uma fonte de água contra a Datson, a Datson desviei

A outra maneira, raspando contra uma van de sorvete estacionado. Michael foi

De perto, ele travado, ele desviou, ele derrapou, ele parou atrás do

Ice cream van com apenas alguns centímetros de sobra. Michael apressadamente
movido

Novamente, a chuva já tinha lavado a sujeira da Datson, o número

A placa foi claro. Se apenas ele pudesse lê-lo, Percy tinha dito que ele tinha
amigos



Quem poderia rastrear para ele.até à frente do Datson teve outro rente,

Com uma dustcart desta vez, Michael lutava para ultrapassar um
ônibus, finalmente

Ele fez. Ele tinha perdido a Datson, ele stick para a estrada principal, o que foi

Que, à frente, era o Michael Datson balançava e balançava, wheaved

E wheaved até que ele foi logo atrás, então ele poderia, pelo menos, obter o

Registro. Um conjunto de semáforos foram até à frente, se apenas eles vire

Para vermelho, não. Mas o tiro Datson através deles, Michael teve de esperar

Até que eles mudaram, levou três minutos para apanhar novamente. Michael

Em fechado, ele poderia ler o registo agora. então percebi que Michael

O homem não estava vestindo um duffle coat, de fato, ele estava usando um colar

E gravata, ou melhor, de um colar. Foi um vigário. Michael maldito como se ele
tivesse

Maldito no exército, apenas o estrondo do trovão afogou suas maldições, o

Vigário à frente poderia ler lábios embora. Então ele deu um olhar severo e
Michael

No retorno Michael deu-lhe dois dedos. Os semáforos alterados,

Michael virou a esquina e estacionado.

"Merda, merda, merda, Michael " jurou.

Um policial no ponto definitivo veio para Michael's táxi para investigar.

"Qualquer coisa que a questão, Senhor? "



"Não, a minha equipa de setas, perdemos, " mentiu Michael apontando para o
rádio

Que foi desligado.

"Se isso é tudo que eu vou voltar para dirigir o tráfego, mas não dirija com cuidado

Em toda esta chuva, " o PC saudou e voltou para sua posição no

Meio da estrada.

De volta na rua, todos tinham se reunido em Mark's cafe, eles

Sentou hunched sobre seus chás, stiring stiring e, como se o chá poderia

Se tornar um oráculo, como se olhando o chá Jaswinder's fate seria

Revelou, as coisas pareciam desolador. Ninguém ousava olhar outro no rosto,

Todos sentiam culpados, cada um sentiu que era sua culpa e sua falha

Jaswinder sozinho que não era livre porque eles falharam em seguir o

Seqüestrador. Todos eles sat hunched sobre seus chás todos esperando e

Rezando para que o chá se transformaria em um oráculo e revelar Jaswinder's

Paradeiro.

Patrick falou primeiro, embora sua voz soava como riso em um funeral

Todos todos queriam fazer era olhar em seu chá, como eles stired e

E stired stired.

"Foi tudo planejado, e ainda o bastardo got away " Patrick terminou

O seu terceiro chá, esperando que ele iria lavar o gosto ruim em sua boca.



Gillian veio um Patrick deu uma recarga, ela acariciou seu cabelo, esperando

Confortá-lo.

"E ele não começ seu dinheiro, " Amjit adicionou olhando para cima de seu
chá, ele

Mordeu o lábio,

Gillian apertou seu ombro enquanto ela derramou-lhe outro chá, era tudo

O que ela podia fazer, mas o que mais poderia fazer, se houvesse mais ela fazê-lo.

"Eu deveria ter percebido o meu carro iria parar, horas na lavagem de veículos,

Era inevitável, eu sou um tolo, seu tudo minha culpa, " Jimmy bateu a mesa

Ele estava pensando sobre a parte do seu filho tinha jogado em tudo isso, os
pecados

Do Filho tinha sido visitado no pai.

"Sua culpa nossa, nós éramos estúpidos para vestir-se como freiras, sua culpa
nossa, "

Começou Annie.

"Deveríamos ter saber melhor, " disse Betty pouco capaz de segurar a

Lágrimas.

"Foi tão terrível, a igreja tinha sido deconsecrated há alguns anos,

Um estaleiro construtor, e não uma igreja, eu poderia colocar sua vida em perigo,

A minha falha, " Percy suspirou enquanto stired seu chá.



"Devíamos ter parado o vagabundo, que poderíamos ter, poderíamos ter dado a ele

Alguns bob, ou uma conversa com ele, mas não para ele se

Para o caixote do lixo em primeiro lugar, a sua culpa nossa", disse George.

" Ele parecia irritado quando ele não começ seu dinheiro, " Brownie adicionado.

Amjit sentiu um arrepio descer a sua coluna vertebral, ele olhou para tranquilizar,

Ele era como uma criança assustada.

"A próxima vez que ele toca você vai ter que dizer-lhe que qualquer um poderia
ter tomado

Ele, " disse Sid.

"Eu vou ter que dizer a verdade, que se defina uma armadilha, " Amjit falou
devagar.

Todos se olharam, foi Amjit sugerindo traição, ou o que?

Ela foi deixada a Patrick instar precaução, "Você acha que isso é sensato? "

"Temos, por favor, Jaswinder " Amjit stired seu chá para o

Milésima vez.

"Assim, apenas dizer que você esperou, esperando para pegar um vislumbre de
jaswinder,

Não diga a ele sobre o resto de nós, " aconselhado Big Sid.



"Sim, isso é direito, se você deve dizer a verdade, então diga apenas uma parte
dele,

Ser econômico com a verdade, como se diz em política, " disse Patrick

Tentando soar o mais persuasivo.

"Ele está certo, ser econômico com a verdade como juízes dizer, " Percy era

Soando mais como agora.

"Eu não sei, " Amjit olhou para os rostos, um por um, ele sentiu-se como um

Andava na escola que estava indo para twit sobre seus amigos, mas ele tinha
que, não?

"Faça o que você acha melhor e vamos todos apoiá-lo, " Big Sid soou

Como um pai.

Amjit fechou os olhos e engoliu em seco, " graças, graças a todos vocês. "

"Eu acho que você deveria ter um banho agora, Sid, foi um grande disfarce no

Tempo, mas agora vai, e lava-lo ", afirmou Patrick esperando para clarear

Everybodys' humor.

"Ok, eu vou, eu sei quando eu não queria " Amjit, balançando a cabeça para a
esquerda do Sid

O café.

Gillian pulverizado no ar freshner depois dele, todo mundo sorriu, mas ainda

Eles stired seus chás.



Todos eles se mantiveram onde eles estavam, ninguém queria fazer uma

Mover, seria como correr longe de uma graveside para ir para um

Parte, então eles stired seus chás e consultou o oráculo esperando por uma

Responder, desde que ele não era o que eles mais temiam. a chugg de

Michael's táxi pode ser ouvido e, em seguida, com um espeto e outro que ouviu

Michael abrir a porta do café.

"Desculpe, cheguei atrasado, " explicou como ele limpou a garganta e cuspiu em

Seu handerchief.

"Aqui esta para baixo, você, " disse Mark Michael entregando uma caneca de
vaporização

Comodidades.

"Ah, o que é melhor, você tem algo para animar um pouco? "

Marcos alcançados sob o balcão e colocou algumas em Calvadose Michael's tea.

"Obrigado, meu peito está jogando para cima em todos os este pano e chuva, "
Michael

Cuspiu novamente em seu lenço.

"Nenhum de nós tinha alguma sorte, " explicou Percy.



"Eu não, eu segui seu carro, " Michael disse antes de ter outro

Reavivando fortificada gole de seu chá.

"Ótimo! " gritou o Patrick.

Cada rosto brilhou com esperança, todo mundo parado stiring seu chá, como se
um

Onda de eletricidade tinha passado por eles, trazendo-os todos a

Atenção.

Michael colocar para baixo seu chá, " eu quase tive, ele estava dirigindo como um

Maniac, foi difícil, mas eu consegui acompanhar. Seu carro era tão sujo, mas

O que com toda a chuva era como se estivesse em um carwash " Jimmy fechado

Seus olhos, Michael continuou, " Eu tentei ler o número da placa como

A chuva lavou a sujeira de que, somente quando ele quase caiu eu tenho

Distraído, eu quase fui em algo de mim mesmo. De qualquer forma eu o perdi, mas

Eu fiquei com a estrada principal, na esperança de apanhar. Eu pensei que tinha
pego

Quando eu vi um amarelo Datsun à frente, só que não era ele, era um vigário ".

"Pelo menos você tentou, se apenas podemos obter o número de matrícula, então
nós tínhamos

Tê-lo, eu tenho amigos, " suspirou Percy.

"Mas não podemos ir à polícia " Amjit, não conseguia entender.



"Apenas confie em mim, se queremos obter o número e, depois, podemos
traçar-lhe, a

A polícia não tem nada a ver com isso,tenho amigos." Percy tocou

Seu nariz.

"Só espero que ele não está com raiva sobre o dinheiro, " parecia um Amjit

Criança pedindo sua mãe seu pai iria vencê-lo para ser naughty.

"Tudo vai ficar bem, Chuck, " disse dando um abraço Amjit Brownie.

Quando Martin chegou em casa ele era fumante, ele estava molhado, seu carro foi

Danificados e ele não tivesse o dinheiro, não há nem um tostão.

"Onde está ela? " Retrucou Martin.

"No quarto, " respondeu Sue, ela estava assustada.

Martin irromperam no quarto puxando seu casaco molhado, Jaswinder foi

Brincando, pulando sobre a cama.

"Você parece Yorzal Gummidge," ela riu.

Martin respondeu por tapa em seu rosto, "o seu pai não o ama, ele

Não incomode mesmo deixar algum dinheiro, o seu pai não o ama. "

Mais uma vez ele esbofeteou Jaswinder, Sue correu para intervir, para colocar sua
gordura,



Grávida de seu corpo entre Martin e Jaswinder.

"Você vai matá-la, você vai matá-la, deixá-la sozinha, " gritou Sue.

Sue foi atingido em vez disso, Jaswinder escondido debaixo da cama, tudo o que ela
podia ver era

O lutando pés de Martin e Sue. Depois de um tempo, ele parou de Martin

Apenas alcançado por um punhado de comprimidos, de drogas, ele descansar,
então ele plan

Sua vingança. Sue agarrou Jaswinder recheadas e ela no armário fora do

Prejudica a maneira como, por Martin ele deitou na cama e sonhou.

Horas mais tarde, Martin tinha um plano formado, ele teria sua vingança,

Ele tinha que pagar. Amjit segurando a faca de cozinha que ele fez, dar-lhe a Sue

Chave para o armário, Sue sabia que ela não podia detê-lo, seu lábio foi dividida

Já, ela fechou os olhos, desde que ele foi mais rápido.

"Eu vou mostrar a eles, e eu ainda começ o dinheiro também! " Martin estava
sorrindo.

Como ele abriu o armário com a faca levantada Sue desmaiado, agora, pelo menos,

Ela não seria uma testemunha, apenas Martin foi a culpa.

Big Sid tinha ido para casa para ter uma banheira, um duche e, em seguida,

Outra banheira, depois outro chuveiro. Horas gastas sob a pilha de estrume

Tinha deixado mal cheirosos, Big Sid limpo e limpo até que sua pele estava



Raw. Todo o tempo ele pensou em jaswinder, sozinho, ele pensou de sua

Quadro na parede de seu açougueiros, ele pensou que ele tinha do espaço

Reservados para a foto de Patrick's new filha Sheila. Ele pensou

O passado, a primeira foto em sua parede de talho, todos aqueles anos atrás,

Ele tinha visto os bebês crescem até suas próprias fotos de bebês estavam em seu

Parede, ele até tinha uma neta em sua parede. Foi tudo tão bom, tão

Inocente, tão pacífica. Só agora uma dessas fotos, um daqueles carne

E fotos de sangue estava em perigo, sua princesa Indiana estava em perigo.

Era tudo culpa dele, era tudo culpa dele, se ele não tivesse caído

Adormecido sob a pilha de estrume. foi tudo culpa dele, pensou o

Passado todos os risos que ele teve com seu "meninas" em sua loja, as fotos de

Suas filhas e filhos em sua parede. Mas o futuro? Big Sid

Girou a torneira de água quente novamente, ele sentia-se tão frio. o futuro, que

Do futuro. O som da água fluindo no chão?

Big Sid de seus pensamentos e medos.

Mas, pelo menos, pouco Sheila foi ok, Mathew foi guardando ela,

O Gavin gêmeos estavam guardando, ela estava segura, ela tinha um futuro,

Houve um espaço na parede para a foto dela. Sid vestido, pelo menos

Ela estava bem, pelo menos as criancinhas inocentes Sheila foi ok. Sid estava
preocupado

Ele tinha acabado de ir pagar uma visita,já era tempo viu bebê Sheila,

Uma unidade iria fazer-lhe bem. sentado em casa ele sentiu como se uma vaca
esperando seu



Vire na casa de matança, sim ele ir pagar uma visita à Senhora Murphy,

Ele ver o novo bebê, a nova esperança. Ele iria tomar sua mente fora jaswinder,

Ele iria ajudá-lo a parar de sentir culpado, para adormecer na hora escolhida.

Big Sid suspirou, ele tinha a janela da direita para baixo, o ar era fresco,

Era tão bom, um bom carro para ver um bebê novo. O final perfeito para um

Dia, Jaswinder seria ok, amanhã era outro dia. Hoje à noite ele veria

O novo bebê, ele mesmo começar uma foto fora deputada Murphy para colocar no
seu

Butcher. Big Sid sentiu melhor bebês novos, sempre o fazia sentir-se

Bom, agora mesmo. podia ver o Sid Gavins" camião estacionado na estrada,

Assim estacionamento fora deputada Murphy's que ele saiu de sua van e atravessou
a

Tem algumas palavras antes de ir para ver o novo bebê.

"Olá rapazes, agradecimentos para guarda permanente, " Big Sid appologetic soava
como

Se ele estava agradecendo-lhes para fazer algo que eles odiavam.

"Seu Sid ok, nós não mente o seu o mínimo que podemos fazer ", afirmou Lucas.

"Você ouviu a notícia de hoje? " perguntou Big Sid.

"Não, o que foi? " perguntou João.

"Nós estávamos prontos para ele, todo o conjunto de nós em O'Toole Park, só ele



Não tenho Jaswinder com ele, caso contrário, teria arrancado dela de volta,

Bem, o dinheiro foi num caixote do lixo como ele pediu apenas um vagabundo veio
junto

E tomou. George e Brownie estão matando-se com a culpa

Porque não parar o vagabundo, mas não foi minha culpa, eu caí

Dormindo enquanto espera para o seqüestrador.

"Não se culpe, Sid, " Mateus tocou o cotovelo do Sid.

"Mas não é culpa minha, " Sid olhou para o chão.

"Ela vai ser ok não se preocupe, procure a luz da ido sobre em Senhora Murphy's

Quarto ela chantagear e subornar os santos como nós falamos, " Mark

Apontou sobre o ombro de Sid.

A senhora deputada Murphy começou sua oração, se ela poderia manter dois
conjuntos de

Cordões em movimento ao mesmo tempo que ela teria.

"Bem, rapazes, vocês sabem o que eu estou perguntando, e você sabe que a Novena
está chegando

Seu fim assim não vá me deixar para baixo, você me ouve? Santa Mãe

Teresa de Calcutá é juntar todos em um presente, bem, para ser honesto

Ela vai estar levando todos vocês, então não me decepcione. Avé Maria cheia de

Graça, o Senhor é contigo..., " a senhora rezou Murphy.



"Tudo o que sei é que ele usa um duffle coat, achamos que ele tem uma

Namorada grávida também, que são positivas, mas não estamos muito certos, ele

Era visto com jaswinder e a grávida você ver, " explicou Sid.

"Senhor ouve-nos, Senhor, salva-nos, Senhor nos proteja. e Maria se

Você escuta como uma mãe para outro, você pode usar seu peso, eu sei

Você está muito ocupado com o estado do mundo e assim por diante. eu sei que eu
estou

Correndo de você, mas você não fez a mesma coisa em si Caena perguntar-lhe.

Para mostrar um interesse, " a Senhora Deputada Murphy estava chegando ao fim
da noite.

Orações.

Lucas Gavin olhou para a estrada, ele podia ouvir os passos, um homem

E uma mulher estavam vindo em direção a Senhora Deputada Murphy's house. o
homem estava usando uma

Brasão duffle, a mulher era gordo, muito gordo, mesmo grávida.

"Então, tudo o que sei é que ele usa um duffle coat e ele tem uma grávida

Namorada, " Marca repetidas Gavin.

John Gavin olhou para ver o que Lucas estava olhando.



"Sim é isso um duffle revestidos do homem e de uma mulher grávida, " repetido
Sid.

Mathew Gavin parecia próximo, quais foram seus irmãos olhando.

O homem de duffle coat tinha a sua mão à senhora campainha, Murphy.

A campainha soou. Ainda segurando o bebê Sheila em sua mão foi até Junho

Atender a porta, "Eu vou responder Sheila, terminar suas orações, " Junho

Gritou até as escadas.

Sid virou o que eram os Gavins, novamente, olhando para a porta

Campainha tocou, "vinda ", afirmou a deputada. Junho de si mesma, sua abençoada
Murphy

Orações foram para outra noite.

"Não, não, " gritou Sid.

O errupted Gavins como um vulcão, foi o seqüestrador, o lobo foi

Na porta. Junho juggled com bebê Sheila como ela lutou para anular todas as

As fechaduras na porta da frente.

"Não, Não! " gritou Sid, que agora estava em funcionamento depois de Gavin
Gêmeos.

A senhora deputada Murphy olhou assustado, que era a voz de Sid, ela correu para
o



Janela. Por que razão foram os Gavins está correndo para a casa, ela parecia

Para baixo, em sua porta, ela podia ver um homem revestido duffle.

"De Junho não abra a porta, " gritou a Senhora Deputada Murphy, os olhos
arregalados de terror,

Não para si, mas para seu neto e para o mês de Junho.

A senhora deputada Murphy correu para fora de seu quarto, arrancando a
penteadeira como

Ela foi.

"De Junho não atender a porta, Junho de não atender a porta , Mathew Mathew.

Nos salvar, Mateus, Mateus, nos salvar. Junho não atender a porta, "

Gritou a Senhora Deputada Murphy como ela correu ao longo do desembarque

O Gavin Gêmeos correu ao longo da estrada, não mais os quatro evangelistas, não,

Como os quatro cavaleiros do Appocolipse eles correram. que havia chegado a
hora,

Era o seqüestrador ou bebé Sheila, tudo ou nada.

"De Junho não atender a porta!, Mathew, Mathew, Mathew! " gritou a Senhora
Deputada

Murphy como ela virou o topo do desembarque e ficou no topo da

Escadas.

Mathew foi despertado de sua televisão, a senhora deputada Murphy estava
gritando



, O que era o problema.

"Mathew Salve, salve Junho baby Sheila, " gritou a Senhora Deputada Murphy.

Junho teve a corrente para fora a porta já estava abrindo, Senhora Murphy voou
para baixo

As escadas.

Mathew veio correndo de volta, ele tinha que salvar junho e Sheila, baby

Assim como ele havia na igreja ele tinha que salvar o bebê, ele tinha que salvar o

Bebê. A porta mais aberto.

Fora do Gavins ainda tinha metros para ir, Sid foi executado depois de

Ele podia ver a porta abrir, Junho foi na porta ela estava

Segurando o bebê Sheila.

"Não, Não! " gritou Sid como ele correu mais rápido, tão rápido como o seu seria a
granel

Deixe-o.

Os Gavins cobrado, outro ritmo ou dois e eles mergulhar.

"Mateus, Mateus! " gritou a Senhora Deputada Murphy como ela veio abatem as

Últimos passos da escada, apertando seu rosário para todos valeu a pena.

Junho olhou em terror fora, ela viu um homem revestido duffle e uma gordura



Mulher, o seqüestrador não era sempre em um duffle coat e ele não tem um

A gordura ou mesmo pregnat namorada.

A porta era de abertura ainda maior, a senhora deputada Murphy gritou
novamente, Mathew foi

Logo atrás de junho e baby Sheila, mas o seqüestrador foi em frente

E ele não tem algo brilhante em sua mão.

Junho gritou, ela segurava o bebê Sheila. a senhora deputada Murphy

Gritou, Mathew rosnou. Mathew chegou para pegar Junho longe do

Porta, a senhora deputada Murphy foi atrás de Mateus.

"Jesus nos salvar! " gritou a Senhora Deputada Murphy.

Big Sid podia ver todas as fotos da parede de sua loja, ele podia ver

A sombra de um homem revestido duffle passar sobre sua foto na parede, veio o

As fotos vieram Big Sid's family, entrou na sua vida. era toda sobre.

"Não, não! ", gritou o Sid.

Como um rugido do trovão Sid gritou, o Gavin Gêmeos saltou, era agora

Ou nunca, mas o que foi que os seqüestradores piscando na mão.

"Não, não! " gritou Oferta Sid.



Big Sid pensou que ele teria um ataque do coração, seu coração estava batendo na
sua

Orelhas, ele podia ouvir o baque o baque o baque de seu coração. Ele poderia

Sentir o toque de seu avental carne facão em seu bolso.

"Não! " gritou Big Sid.

" Madre Teresa de Jesus!! " gritou a Senhora Deputada Murphy.

A senhora deputada Murphy foi em Junho, cotovelo, Mathew tinha ambas as mãos
como ele saltou em

Junho e baby Sheila. a Gavins pular como um, Junho fechou os olhos.

Big Sid pulou no ar,"Não!" sua plena dezoito pedra foi atrás de ti como

Ele jogou seu facão. Ele podia ver o seqüestrador continua a se mover para a
frente,

Com algo piscando na sua mão. Sid tinha cleaver spung através do ar

Um raio de luz, a pega pega blade, blade, Blade, pega

Lidar com lâmina, Lâmina. pega seu facão foi mais rápido que o mergulho

Gavins, mais rápido do que o seqüestrador. pega Blade, blade, Blade pega

Pega, pega duffle coat. porta lâmina cleaver do Sid tinha acoplada a

Seqüestrador à porta pelo capuz de seu casaco. na fração de segundo que

O seqüestrador notou a lâmina foi varrido para o chão, quatro Gavins



Em seu peito. Mathew tinha vindo correndo para fora da parte de trás da casa,

Como um pião que ele pegou de junho e jogou-a para o sofá em

O quarto frontal. A senhora deputada Murphy shot para fora da porta
dianteira, saltando sobre o

Seqüestrador caído. Seu rosário na mão, o facão de carne emprestada em

A outra senhora Murphy pegou a mulher pela garganta.

"Venha você velha prostituta, onde está ela, " ela gritou como uma alma penada.

Sid pairava no portão da frente para enfatizar o ponto. a gestante

Menina estava muito chocada para falar, e ela não podia de qualquer maneira como
deputada foi Murphy

Estrangula-la. a Gavins puxou o seqüestrador, pronto para desenhar e

Quarto dele com as mãos. Sid estendeu a mão e puxou seu facão

Da porta, o capuz caiu no chão.

"Esta é a última vez, eu vou perguntar, onde está ela? " colocou o facão de Sid

Martin's na garganta.

Martin falou, "mas somos do Senhor, os filhos de Deus, nós estamos olhando

Para convertidos, nós só chegou ontem da América "

"Sim, isso é direito, " acrescentou Sue.



Sid olhou para o chão, havia um folheto enroladas, em brilhando

Papel prateado. E eles não têm sotaque americano.

Todos estavam em silêncio, Junho olhou para fora da sala da frente para trás

Mathew. Ele tinha sido como um tornado, pegando-a e configurando-a no

Segurança.

"Então você realmente é da América, " Junho afiado para frente segurando seu
bebê.

"Sim! " respondeu Martin. Só ele não foi Martin e não era Sue.

A senhora deputada Murphy reduziu o facão que Sid havia lhe dado para
proteção, Sid

Baixou seu facão também. os Gavins caiu o homem, Lucas entregou-lhe o

O capô de seu duffle coat.

"Nós somos bons católicos, nós não queremos Moonies neste país, nós,

Mateus, Marcos, Lucas, João? " Sorriu a Senhora Deputada Murphy mostrando seu
rosário.

"Sim, todos nós somos católicos, " sorriu Sid.

"Tudo bem, com certeza Senhor, " disse o homem.



"Pedimos desculpa pelo mal entendido, você vai ter uma xícara de chá? " A
Senhora

Murphy estava tentando fazer as pazes.

O homem olhou para ela disbelievingly, uma louca mulher com um rosário e um

Cleaver foi convidando-os para o chá, e seu marido e cinco loucos

Filhos foram todos sorrindo para eles. Só a filha olhou sane, Duane

Olhou para Mary-Beth carefull, em seguida, ele falou.

"Se você não mente temos um avião para pegar. "

Assim Mary-Beth Duane e continuou seu caminho, a família Adams

Acenando-lhes adeus.

"Desculpe sobre isso, sua culpa minha, " disse Sid.

"Ok, venha, vamos ter um pouco de chá ", afirmou a deputada Murphy como ela
colocou

O facão Na hallstand.

"Vamos colocar uma nova porta, uma porta de metal com um orifício espião
depois, "

Disse Lucas vendo o dano da Sid cleaver havia feito para a porta.

Amjit de volta na rua, estava me sentindo fraca, Patrick ficou ao lado



Ele, Ele sabia que palavras não eram, então ele apenas ficou lá, sorrindo a cada

Tempo Amjit olhou para ele. Barry breezed, no seu habitual sorriso no seu rosto,

Como ele poderia ser feliz quando ele não podia ver. Amjit disse que ele não

Sinto como dominó e não mente. Barry Barry não, ele poderia dizer-Amjit

Estava chateado, palavras da boca de Amjit rastejou eles não saltar ou leap ou

Saltar ou até mesmo a pé, eles apenas RASTEJOU de Amjit e caiu de boca.

O piso Amjit. disse que ele iria obter o café e chamuças, ele apenas ser

Um minuto, Patrick apertou o braço de Barry, Barry assentiu, ninguém poderia

Amjit dizer estava se sentindo fraca, você não precisa de rádio ouvidos. Quando
Amjit

Retornado Barry começou contando piadas, cego como ele sempre usou o

Senhoras sanitários quando ele queria rir, ouvir seus gritos era tão divertido.

A maneira como eles reclamaram, então curvado para trás para appologise quando
eles

Percebi que ele era cego, ele tinha feito alguns amigos utilizando esse truque.

Amjit riu como Barry entrou no detalhe, Barry foi divertido que foi para

Com certeza, ele era tão cheio de vida, e ele estava cego ainda jovem.

Barry passou o resto da noite contando histórias, como compras para

A roupa foi muito divertido, ele sempre pedir às pessoas para dizer-lhe se um
CERAIN

Cor adequada a ele e assim por diante. Barry Adorava pegar seguranças para fora
demasiado

Se ele estava sentindo para baixo, eles detê-lo para a loja, elevação, ele diria que

Não era culpa dele, ele não podia muito bem ver tudo ou nada em seu



Carrinho para que o assunto, poderia ele. Barry riram muito quando ele disse que

Um, ele tinha que fazer para si diversões não. Ele não podia ver

O mundo passar por ele, ele não podia ver as folhas de outono Alterar

Cor e finalmente cair. As pessoas não parar e conversar em paradas de ônibus com

Pessoas cegas, sendo que era muito solitário no escuro o tempo todo, então ele

Tinha que usar truques para levar as pessoas a falar com ele. Se as pessoas apenas
chateado

Para pensar, então, que eu fale com ele e outros, embora algumas pessoas cegas.

As pessoas fingiam que eram cegos, escondendo-se atrás de jornais nos comboios,

Evitar contato com os olhos; mas se eles não têm escolha, se fossem

Sempre se escondeu atrás do jornal e, em seguida, alterar e, em seguida, eles diriam
uma

Algumas palavras. Mas Barry não era amargo, ele teve uma visão, que foi

Melhor do que ser cego desde o início. Amjit apertou o braço de Barry,

Barry foi tão corajoso, e ele nem mesmo sabia que uma final disse Barry.

História Antes de ir para casa, ele contou como tinha dito amigos avistados como
muito

Esta menina estava. Barry só conhecia pelo seu perfume, então um dia ele

Ela esbarrou em deliberadamente, era uma forma de golpear acima de uma
conversação,

Então, agora a garota estava um amigo. Seus amigos o havia chamado um bastardo,
Sly

Barry apenas sorriu, sendo cego tinha suas vantagens. Então, sentindo o

O tempo em seu relógio Barry disse boa noite, mais uma vez Patrick andou-lhe a
casa.



"Obrigado por ser um amigo, eu vou dizer a toda a gente na rua para conversar

Cada vez que você vê-lo, você vai ter muitos amigos no futuro, eu

Pode garantir que, " Patrick acariciou o ombro de Barry.

"Há uma desvantagem, se eu não gosto de alguém eu não pode vê-los

Vindo ou fingir para olhar a outra maneira, " Barry riu.

Patrick seguiu seu caminho, Barry's risos tocando em seus ouvidos, Barry

Patrick lembrou de sua mãe, ela nunca desistir, ela nunca

Rendição a qualquer coisa, ela cuspiu em face de dificuldades como

Barry, assim como Barry.

A manhã veio, foi drizzling, horrível garoa começou.

Por toda a parte, tudo estava úmido, tudo era horrível. Foi o

Tipo de dia quando um olhar para fora da janela iria fazer você decidir ficar em

Casal escondido debaixo do cobertor ouvindo rádio. Mas Patrick não poderia fazer

Que ele tinha que continuar sua vigília com Amjit, não importa como muito ele

Queria esconder sob os cobertores.

Ken entrou, o colarinho contra o tempo, o seu backup

Por causa das crianças, "Bloody Postman Pat, a BBC tem muito para responder

Para ". deixando o post sobre o contador Ken esquerda, jurando que havia
estrangular

A próxima pessoa a chamá-lo de "Postman Pat". Amjit ignorou o post, ele



Poderia dizer que era principalmente as contas, os envelopes castanhos deu tudo
fora,

Os grandes brancos eram sempre o lixo eletrônico, o grande envelope almofadado

Que foi outro assunto. Mas Amjit não estava interessado no correio, ele

Não estava interessado em nada. pela centésima vez naquela manhã ele

Patrick perguntou a mesma pergunta.

"Você acha que jaswinder's ok, você acha que vai ser o suficiente para dizer que eu

Esperou para ver se eu poderia pegar um vislumbre de jaswinder, ou eu deveria
dizer

Ele estabelecemos uma armadilha? "

Amjit foi metade esperando para deslocar a responsabilidade, para passar a batata
quente, mas

Ele sabia que era tudo para ele, ele estava sozinho, mesmo Todos

A rua estava ao seu lado, ele ainda estava sozinho.

George e Brownie chegaram, eles tinham que fazer a sua parte, eles tinham

Para estar com ele, mesmo se eles eram velhos e cinza, ofereceram a sua

Ombros. Balbinder saiu para trocar algumas palavras, ela

Sentiu-se encurralado, enjaulado numa gaiola com apenas suas orações para o
conforto.

Amjit Balbinder abraçou Brownie lambi no post, ele decidiu abrir

O grande envelope almofadado. colocando sua mão dentro ele sentiu algo macio

E longo, ele puxou-a para fora do envelope, seus olhos ainda estavam em



Balbinder. Amjit puxou a coisa do envelope, Balbinder olhou para cima

Para o marido, ela viu o que estava em sua mão. longo e preto com uma rosa

No final da fita, Balbinder abriu a boca para gritar, ela quebrou a partir

Brownie. abraço Amjit olhou para o que ele tinha em sua mão, a sua mente,

Registrar-se o que era, em primeiro lugar, o choque de Balbinder bateu o grito

Ele, ele sabia o que ele estava segurando. Um de jaswinder's pigtails que

Tinha Balbinder, tecendo, a fita cor-de-rosa foi Jaswinder's favorite. Amjit

Largou o chicote, Balbinder gritou novamente e novamente. Amjit gritou

Agora também, Brownie virou, olhou no balcão. Ela podia ver

Um pigtail com uma fita cor-de-rosa ainda conectado, foi Jaswinder's pigtail.

Brownie sentia desfalecer, George tinha para firmar seu antigo senhor Amjit. veio
correndo

A partir da parte de trás, a sua bengala levantada à greve, velha senhora foi Amjit

Atrás dele , os pais de Amjit. viu a fita, gritaram também.

Todo mundo gritou. Patrick agarrou a trança e coloque-o novamente no

Envelope, Balbinder arrebatou o envelope de volta de Patrick segurando-o.

Perto dela Balbinder retirou-se para o quarto, lágrimas escorrendo por

Seu rosto. Patrick pegou uma garrafa de Johnny Walker e puxou o topo

Amjit, ele fez beber e, em seguida, George e Brownie, então finalmente ele

Tinha uma bebida antes de si, tornando-os todos beber de novo.

"Jesus, ele deve ser realmente irritado, " Patrick sussurrou.



"Devo dizer-lhe tudo, " declarou o Amjit através de suas lágrimas.

"Faça o que você acha melhor, estamos todos atrás de você, " disse George.

Entre eles terminaram a garrafa de whisky, ele deu-lhes nenhum conforto

Nenhuma alegria, eles apenas precisava de algo morno dentro deles.

"Foi tão repentino, sem aviso, Balbinder não deve ter visto, o meu

Os pais não devem ter tido um balançou, " ainda Amjit inclinou-se sobre a

Jangled constante contra seus nervos.

"Meu irmão morreu na guerra, o que você espera, mas este, " Brownie balançou

A cabeça e suspirou.

"É tudo minha culpa, eu deveria ter arrancado suas costas quando tivemos que

Oportunidade que o tempo no parque ", afirmou George como soprou o seu nariz.

"Não é culpa de ninguém, apenas esta Martin, se ele fere Jaswinder Eu vou matar

" Amjit, ele cuspiu as palavras.

Eles esperaram por horas para que o telefone toque, mas não,

O único barulho veio de Balbinder, gemidos e gritos e orações como ela

Realizada Jaswinder pigtail's perto de seu coração. Martin tinha sido o



Noite anterior, mas não para matar o primeiro nascido, não para obter bebê Sheila,

Apenas para postar um pacote. Ele não tinha sequer enviou uma mensagem com o
pacote

Ele não precisa, o solitário pigtail, ele teve o efeito desejado. Ele

Não o anel que dia, ele quer torná-los do suor, mas ele estava fazendo

Eles fazem mais do que isso, muito mais, Ele os enviou para o inferno.

George e Brownie esquerda, a chuva era pior, a geting

Seqüestrador não anel que dia eles sabia que agora, agora que eles tem

Sua respiração de volta.Assim que cruzou a estrada para dizer Big Sid a má notícia,

A triste notícia. Levando-o para o deep freeze, apenas no caso de um cliente

Entrou, Brownie disse a ele.

"Amjit tinha uma parcela de um tempo atrás, tinha Jaswinder's pigtail nela, o

O pigtail cortou seu bastardo, " ela disse.

"Não! " gritou Sid batendo seus punhos em um lado da carne de bovino.

Sua mente nadou, toda a dor da semana passada, ele havia caído no sono enquanto

Espera, então o alarme falso na noite passada, foi demais.

Dentro do vulcão tinha que errupt.

"Você acha que seu engraçado, me coberto de merda, enquanto você rir de
mim, enquanto

Você ferir Jaswinder, Bastardo, " Sid estava fora de sua mente ele lunged



Direto para Brownie.

Só que não era ela, mas o rosto sorridente de um porco em sua deep freeze,

Sid estrangulado o rosto sorridente.Foi o seqüestrador estava estrangulando,

O seqüestrador revestido duffle, o ladrão, o teaser, a criança snatcher.

O som de ossos trincas quebrou Sid da sua ira, o sangue estava vindo

A partir de seus dedos, ele rachou o crânio do porco e cortar suas mãos.

George Sid tomou por um braço e levou-o para fora do deep freeze, ainda Brownie

Chocado seguido.

"Eu sinto muito, seu justo que eu me senti tão irritado, tão irritado e tão

Desamparado, apenas como um recém-nascido, " disse Sid.

Lenço em torno de Brownie envolveu seus dedos, sangramento do Sid Sid deixe

Ela fazê-lo apenas como uma criança deixa sua mãe beijar suas feridas
melhor Brownie.

Acariciou seu rosto e sorriu.

"Melhor do que em explosões, mas não mais, por favor, Jaswinder Todos

Chuck, direito " Brownie sorriu fracamente.

"Não mais explosões, desculpe, " Sid olhou para seus pés, ele foi

Como uma criança que acabara de molhar a cama.



George e Brownie Sid esquerda à enfermeira suas feridas, todas as suas feridas

Enquanto eles enfrentaram o tempo lá fora, eles vão para casa e alguns têm
banheira de

Cacau para si. Em seguida, eles têm um clamor, um grito bom real.

No café abaixo da estrada o telefone tocou, era a senhora deputada Murphy.

Gillian ouviu e anotou o pedido e, em seguida, balançando a cabeça, ela

Colocar o telefone, antes de virar para marcar o seu marido.

"Que foi a senhora deputada Murphy, ela disse que podemos preparar um
almoço, e um pouco de

Gosta muito de bolo, baby Sheila é sendo batizado o dia depois de amanhã ".

"Mas ela não sabe sobre o Amjit encomenda? Eu quero dizer é isto o momento
direito

Para todos os que? " Mark não podia entender.

"Ela apenas disse uma Novena nunca falha, nunca, " Gillian voz resmungou.

"Só espero que ela está certa, o falso alarme na casa dela foi bastante mau e

Então a parcela esta manhã, seja ela totalmente louco ou, "

"Ela tem a esperança de uma mãe, não se render, nunca, " houve uma lágrima em

Gillian's eye.



Marcar a abraçou, ele sabia que sua esposa estava com medo, assim era ele, era
assim

De todos, apenas a deputada Murphy não demonstrou medo.

"É melhor começar rachando, então ele vai nos manter ocupados, a chuva é

Manter a maioria das pessoas dentro de qualquer maneira, " Mark apontou lá
fora, a chuva foi

Realmente vem para baixo agora, então o café estava deserta.

Naquela noite, Barry voltou novamente para o dominó, mas novamente

Amjit não senti-lo, portanto, Barry só falei. Suas piadas e histórias

E conversação eram como o ritmo de uma canção cantar a voz da mãe que

Acalmar um bebê. a voz, o contato, a ligação tudo parecia

Formar um Amjit lifelife, impedia de submergir sob o mar de

Tristeza. e Barry falou, até o café e chamuças foram todos embora,

Então, sentindo o tempo Barry foi para casa, Patrick andou com ele.

"Obrigado, eu não sei o que dizer, mas, bem, mas, começou "

Patrick.

"Tudo bem, deve ser algo realmente ruim, eu vou pensar nele essa noite

Antes de eu ir para a cama, " sorriu Barry.

" Bem, obrigado, obrigado ", disse Patrick.



"Isso é o que amigos são para você, veja, " Barry acenou adeus, então com

Um toque para a esquerda e um toque para a direita, ele se foi.

Quando Patrick chegou em casa para a sua nova casa vazia, o telefone foi

Tocando, era sua mãe.

"Eu espero que você have.got uma camisa limpa para o dia depois de amanhã", " a
senhora começou

Murphy.

"Por que, para quê? " Patrick não podia entender, ele estava tão cansado, tão

Muito cansado.

"Para o bebê, Sheila " Deputada Murphy estava falando como se o seu filho foi um
egyt.

"Uma camisa para Sheila? " Patrick olhou confuso.

O Sheila's sendo batizada de "o dia depois de amanhã, apenas certifique-se de você

Ter uma camisa limpa, você poderia colocar seu terno em demasiado, " explicou a
senhora deputada

Murphy.

"Mas não pode esperar, eu quero dizer, " começou a Patrick.



"Nós não estamos aguilhões, ou Royalty, você foi batizada dois dias após você

Nasceram, se tudo o que você deixou é um pouco tarde para bebê Sheila, apenas

Certifique-se de você ter uma camisa limpa, " a Senhora Deputada Murphy não
estava tendo qualquer

Desculpas.

"Mas o que sobre a última noite em sua casa, e a parcela esse Amjit

De manhã, você não acha que o batizado pode esperar? "

"Tudo vai ficar bem, basta encontrar uma camisa limpa para si, " a Senhora
Deputada

Murphy desligou.

Patrick balançou a cabeça, ele precisava de uma bebida, houve uma esquerda no

Frigorífico que ele tem.

A senhora deputada Murphy subi para cama, ela tinha acabado de ter uma rápida
oração

Antes que ela foi dormir.

"Bem, rapazes que você me ouviu, disse que tudo estará ok, então tinha que

Ser. E como para você Anthony chamar-se um santo, é idiota do cão

Mais de um santo do que você gosta de deixá-lo cortar Jaswinder pigtail's.



É melhor você começ seu ato junto, você pode fazer sua mãe envergonhada de
você

Você me ouve? Teresa a sua totalidade até você agora, mostrar este lote como um
verdadeiro

Saint funciona você vai, por favor, por favor. "

A senhora deputada Murphy chamou sua respiração, as lágrimas foram a jorrar
dentro dela, mas

Ela não teve tempo para lágrimas. Então ela começou um rosário, ela ainda estava
dizendo

Quando ela adormeceu.

Martin dormi muito bem essa noite, ele sabia que o iria pigtail

Fazê-los sentar, quando ele estava pronto ele chamar e demanda oe10000, então

Eles poderiam ter a pouco wog volta, ele estava cansado de chorar e

Molhar. Uma vez que ele tinha o seu dinheiro, ele estaria de fora, talvez ele vá para
Bristol.

A senhora deputada Murphy acordei, ela ainda estava rezando, olhando o

Imagem religiosa de Anthony, ela disse "Desculpe." Ela saiu da cama e ficou

Vestido, hoje Fr.Shaw estava dizendo a missa, ela ia fazer um pouco de

O pequeno-almoço para todos eles e, em seguida, a eu ir a missa.

Na igreja Fr.Shaw tremeu de emoção, alguns pensaram que ele

Estava tendo outro surto de maleria, mas a Sra. Murphy sabia o verdadeiro motivo.



Os quatro Gavins sentou na bancada atrás da senhora deputada Murphy e
família, eles foram

Não tendo chances depois do alarme falso, como para a senhora deputada Murphy
tinha Sid's

Cleaver reluzente em seu shoping bag.

Na rua Patrick tinha retomado a sua vigília com Amjit.

"Ele está nos fazendo suar porque ele não começ seu dinheiro da última vez, mas

Estamos todos prontos, desta vez sorrindo Paulo deu-me oe 10.000 em
dinheiro, ele

Empurrou-o através de minha caixa de letra com uma nota, " Patrick bateu no

Envelope no balcão em frente a ele.

"Você acha que ele vai dar Jaswinder volta para nós? " Seus olhos estavam Amjit

Articulado.

"Claro que ele vai, ele provavelmente alimentada por agora, tudo o que ele quer é
dinheiro

Então ele vai desaparecer, Patrick " Amjit disse o que ele queria ouvir,

Nenhum ponto foi o envio Amjit sobre a borda.

A cada dez minutos Balbinder saiu para olhar uma pergunta sobre o telefone

Seus lábios, "tem o degrau" ; estava ficando demais para Patrick, ele

Podia ver seus amigos rachando acima na frente dele, se a sua mãe era apenas



Aqui ela pensaria de algo, se Amjit poderia prender para fora até que Barry veio

Então ele estaria ok. Patrick se sentiu inútil, como um estranho em alguém elses

Funeral, ele não sabia o que fazer, o que dizer.

"Vamos, vamos marcar para ver como os preparativos para o Sheila's

Batizado vai, podemos provar o bolo de batizado, talvez ele vai

Deixe-me lamber a tigela, " Patrick não sabia por que ele disse isso, ele

Acabou de sair.

Amjit e Balbinder apenas o olhou de forma fraca, eles se sentiram como se
estivessem

Sendo tickled enquanto eles estavam fracos e doentes, eles estavam quase
demasiado fraco para

Resposta.

"Sim, vá para a Marcos eu posso atender o telefone, vá, vá, repreendeu " velho
senhor

Amjit.

"Você tem certeza? não sei " Amjit, se sentia fraco, ele sentiu como se ele estivesse

Desertando seu post.

"Faça o que o seu velho pai diz, você deve obter algum ar fresco, vá para Marcos I

Você vai baixar se o telefone tocar, " velho senhor Amjit quase empurrou seu filho

Fora da loja.



Foi assim que Amjit, Balbinder e Patrick entrou em Marcos.

Assim como ele estava colocando a tigela.

"Não que eu vou lamber, " gritou Patrcik chegando para

Ele.

Gillian girou em torno de quando ela ouviu sua voz e, em seguida, vendo ela
Balbibnder

Correu para abraçar a sua marca de chás, derramou o topping-las com

Calvadose. Idade, Michael entrou para um aquecimento cuppa, ele se juntou a the
huddle

Amjit, que tentou aquecer e Balbinder. George e o brownie veio em alguns

Minutos depois, Brownie Balbinder abraçou com todo o seu valor, então ela

Sentou-se ao seu lado segurando sua mão e sussurrando palavras de

Como um encorajamento. Em seguida, eles caíram em silêncio, uma vigília
silenciosa, apenas

Quebrada por Michael cuspindo em seu lenço.

Meia hora depois a porta se abriu, Henry fechá-la rapidamente

Atrás dele, as nuvens começaram a cair como chuva pesada.

"O tempo esta terrível, quase tão ruim quanto o outro dia, eu posso ter um

Pedaço de bolo com o meu chá, Marca, perguntou " Henry a seus pés stampted

Juntos.



"Como você, em seguida, tratar da vida, " Marca perguntou como ele colocou o chá
e bolo

Sobre o balcão.

"Eu estou bem, embora esta chuva e umidade não começ em meu peito, " Henry

Limpou a garganta antes de beber um copo de chá.

"Sim, o tempo pode ser ruim ", observou Marcos olhando para fora da janela.

"Seus drivers que são ruim, eu poderia ter sido morto no outro dia, "

Henry começou como ele tentou fazer o bolo.

"Como assim? " perguntou Patrick colocando para baixo a mistura bowl ele estava
lambendo.

"Eu estava ajudando a tripulação dustcart, tivéssemos tido esta tempestade,
como você

Acho que as pessoas iriam conduzir lentamente em uma tempestade, mas não esse
cara, só Deus

Sabe como ele não nos atingiu, " Henry acabou com seu bolo.

"Quando foi isso? " perguntou Michael.

"Por O'Toole Park do outro lado da cidade, " Henrique pegou seu

Chá para beber.



Patrick salto batendo a mistura bowl fora da mesa, pegou

Henry's arm, "Você viu o carro? "

"Claro que não, era um amarelo GDB Datson 874M, o daft buggar poderia

Mataram-nos, ele estava dirigindo como um louco, ele foi tomada de posse e

Tudo, seu rosto estava vermelho de raiva, ele combinava com a cor de sua

O cabelo, ele tinha um duffle casaco demasiado, eu não vou esquecer seu rosto, eu
pensei

Seria a última coisa que eu veria nesta terra, o bastardo estúpido poderia

Mataram-nos, " Henry acabou com seu chá.

Amjit Patrick e correu para fora do café até a estrada através de toda a chuva

Para realizadores de Percy. Andy foi lavar os rolos quando a chuva

Veio para que ele tem dentro dela para evitar se molhar, Patrick saltou em

O banco do passageiro.

"Onde está o Percy, onde está o seu pai? " Seus olhos estavam Patrick abaulamento.

"Ele é ido para pegar um defunto ele estará de volta em breve, gaguejou " Andy.

"Merda! " jurou Amjit.

"Diga a ele que vai ser em marcos, temos o número de registo, a sua

GDB Datson amarelo 874M, " Patrick bateu o painel de bordo, sua uma última

Esperança e Percy não estava lá,



Amjit Dejectedly Patrick e começou a caminhar de volta para o Marcos, o

Canto do olho Amjit podia ver Roger abrigados da chuva em Sid's

Porta de entrada.

"Ele vai ajudar-nos! " Amjit correu em direção Roger.

Amjit hussled Roger dentro da loja Sid. Patrick em seus calcanhares.

"Roger, você apenas tem que nos ajudar. você pode rastrear uma Datson amarelo

Registo GDB 874M, é muito importante " Amjit, ofegante.

Roger tinha volta rastreados a partir Amjit's avança somente para encontrar-se
caminhando

Em Sid, ele agora estava em um sanduíche, Sid, por um lado, Amjit e Patrick

Sobre o outro.

"Sim, claro que posso, eu posso apenas passeie na delegacia de utilização

O computador apenas como você usa os jogos o salão de jogos, " respondeu

Bitchily Roger.

"Não temos tempo a perder, seu Sid o carro, podemos rastrear o

Agora bastardo " Amjit, explicou.



"Nesse caso, " Sid foi para o deep freeze em segundos ele voltou

Com todo um porco, um com o rosto esmagado, "Eu tenho sempre mostrado você

O meu partido " truque?

Sid alcance sob o contador para o maior cleaver, Roger tinha tentado

Para fugir, mas Amjit tinha rápido. segurando o porco aloft levantou a Sid

Cleaver e em um único golpe cortou a cabeça do porco, a cabeça voou fora

E deslizou pelo chão até bater os pés de Roger.

"Ele não iria? " Roger olhou para Amjit, então Patrick, então o

Sid ameaçador.

"Esse número de rastreamento ou você está próxima, você tem dois minutos! "
gritou o Sid.

Amjit deixar ir de Roger, Roger fugiu em terror, Sid sacudiu o facão e

Gritou novamente, "dois minutos. "

"Obrigado, Sid, vamos ir e dizer a todos, estaremos em marcos, " disse

Patrick como ele deixou os talhos.

Amjit tinha quase fora das dobradiças da porta enquanto corria em Marcos.

"Roger's obtendo o endereço agora, então nós estaremos em nosso caminho, " disse
abruptamente

O Amjit Balbinder, deu um abraço e sussurrou em seu ouvido.



"Sid convencido de Roger para ajudar, seu toda sobre o bar agora gritando,

Jaswinder será livre! " Patrick queria pular e gritar de alegria, mas

Ele esperou, ele teve de esperar, apenas um pouco mais.

Houve uma rajada de vento o café porta aberta, peludo e uivavam Amjit

Uivou novamente.

"Como você sair? Eu pensei que você estivesse em seu barracão? " Patrick afagou

O cão.

O cão correu e lambeu os pés do Balbinder, então ele se sentou ao lado dela,

Ele podia sentir a tensão, ele esfregou seu nariz contra Balbinder, ele

Tentou animá-la. O café porta aberta novamente, Sid estava de pé

Há um pedaço de papel em sua mão.

"I've got it! Podemos obter Jaswinder agora! " Sid estava radiante.

Amjit Hairy começou a uivar, sua cauda dispararam, seus ouvidos tensas.

"Qual é o endereço, onde está o meu bebê, onde está " Balbinder Jaswinder?

Resmungou arrancando o pedaço de papel de Big Sid.



Amjit hairy uivou novamente, ele uivou novamente e novamente e novamente.

"Fairview Gardens, televisão 5 Bispos, Gate, " Balbinder leia em voz alta.

"Eu nunca ouvi falar dele ", suspirou Patrick em desespero.

"Nem eu, " disse George.

"Nem eu, " ecoou Brownie.

"Nem eu, que sobre você? " questionou.

"Não me respondeu, " Gillian nervosamente a brincar com o seu casamento

Anel.

Balbinder começou a chorar, Tão Perto Mas Tão Longe, peludos Amjit começou a
uivar para

Yap a latir. Michael voltou da wc continua a puxar para cima sua

Chaves, ele chegou em seu bolso para seu lenço e, em seguida, cuspiu em

Ele.

"Qual é o problema? " ele perguntou.

"Nós temos o endereço, sabemos onde Jaswinder é, mas nós não sabemos

Quando o endereço é, " Patrick bateu o contador, não era justo,

Não era justo.



Amjit Hairy uivavam, ele uivou para seu amigo Michael tomou Jaswinder.

O pedaço de papel com o endereço, ele olhou para ela, ele cuspiu na sua

Lenço novamente antes de falar.

"Eu sei que, na página 35 de A a Z, por uma madeira, " Michael coloque o

Papel de volta no balcão.

Amjit Hairy uivavam, não houve suspensão dele agora, nenhuma quantidade de
ameaças

A partir de Patrick poderia detê-lo. Sua cauda tinha sido para baixo por uma
semana, ele

Foi tão tranquila como um gato durante todo esse tempo, mas agora ele era um cão
novo, então

Ele uivou e uivou.

"Quem tem um A a Z, " gritou Sid acima do Amjit hairy's sons estridentes.

"Não há tempo para isso, Michael seu até você, levar-nos lá! "

Patrick foi empurrar e a shoving Michael para fora da porta.

Amjit beijou Balbinder, velho senhor Amjit Amjit bateu na parte de trás e, em
seguida, com

Um último olhar Amjit correu depois de Patrick. Com um salto e um uivo hairy

Amjit seguido, ele não estava indo para ser deixado para trás.



"Não, vá para casa! " Patrick jurou ao seu cão.

Mas o cão não deixaria o táxi, Michael resolveu o argumento por

Ao mover-se para fora, ao som de uivos o táxi entrou no seu caminho. Foi de

A Michael agora, era até Michael, ele cuspiu para fora de sua janela, táxi

Era tudo ou nada agora. Porque ele não tinha encontrado antes, jaswinder

Ele havia perdido o datsun, ele falhou, ele não tinha mantido, ele tinha falhado,

Ele tinha falhado. Agora era sua chance de parar de ser um fracasso, o tráfego

À frente das luzes estavam a mudar para vermelho, Michael começou a
lenta, peludos Amjit

Uivou,Patrick gemeu, Amjit morreu mais uma vez, Michael tinha a mão sobre a

Pronto para mudar as marchas para baixo. Mas ele não, ele mudou, seu pé

Pressionada para baixo, direita para baixo para o chão. ATIRARAM através do
vermelho, como

Desde que Michael estava em causa todos os semáforos diria, verde

Era verde todo o caminho agora, ele cuspiu para fora da janela. As luzes estavam
com

Ele todo o caminho agora, vermelho, âmbar ou verde, todos eram verdes, todos
foram

Verde, eles tinham que ser, por causa do jaswinder estavam todos agora, verde

Vermelho, verde ou âmbar, eles foram todos verdes agora podia sentir o Michael.

Cachorro hálito quente em seu pescoço, exortando-o, exortando-o, como o

Amjit peludo vermelho foi luzes uivou e Michael passou o pé no chão,

As luzes eram verdes, as luzes eram verdes. Amjit peludo, ele uivou



Uivou a sua saudação, seu uivar era seu cartão, ele estava vindo

Achamado em jaswinder, ele estava vindo para jaswinder, ele estava vindo para

Jaswinder, novamente ele uivou novamente, ele uivou novamente, Michael passou
o pé

Para o chão,outra vez o pé do Michael foi para o chão. E em que dirigiam

Através da chuva, a chuva veio, desceu a chuva, as nuvens

Tinha finalmente estourou, a chuva veio, a chuva veio para baixo. Mas sobre eles

Dirigiu, e dirigiram, e levaram.

Percy voltou com um defunto, ele splashed através da parte traseira

Para o pátio atrás, Bill veio correndo para fora para ajudá-lo a descarregar o

Corpo. Percy agradeceu a Bill, em seguida, foi para o escritório, sua mente não
estava na

Suas funções, todos os seus pensamentos estavam com jaswinder. Um de seus
pigtails

Tinha sido cortada, talvez ela estivesse morto, talvez o corpo seria encontrado

E então ele teria que executar o último funções, os deveres de um undertaker

Não para os mortos. Percy estava de pé em frente ao retrato de sua

Avô, ele olhou para cima, os olhos eram tão vivos, Donald antigo tinha geada

Foi um grande homem, Percy podia se lembrar de como ele ler poesia para ele
quando ele

Era apenas uma criança.

"Papai, papai, eles têm o registo automóvel, eles estão todos em marcos, "

Disse Andy como ele correu para o escritório.



"Bom, " Percy arrebatou em algo na tabela, na frente de sua

Avós foto como ele correu para fora do escritório.

Percy correu através da chuva descendo a rua em direção ao café, seus olhos

Estavam em chamas, seus olhos eram seu avô no rumbled Thunder.

A distância, a chuva veio, a chuva veio, mas correu Percy, sobre

Até chegar no café. Uma rajada de vento abriu a porta café diante dele,

O relâmpago piscou, Percy foi enquadrado na porta, ele tinha chegado, ele

Tinha vindo a cumprir o seu dever. Brownie olhou em choque para ver Percy de
pé

Na porta, ele tinha algo em sua mão.

"Dê-me o registo automóvel e, em seguida, com um telefonema eu vou ter o

Ip, tenho amigos, " Percy movida para frente algo em sua rota de

A mão.

"Nós sabemos onde está, mas não sabemos onde é, é, " explicou

Big Sid enquanto ele lutava com um A a Z.

"Merda, página 35, está ausente " gemeu Marca.

"Qual é o endereço? " comanded Percy.

"Fairview Gardens, televisão 5 Bispos, Gate, " disse Gillian, como ela toyed



Nervosamente com seu anel de casamento.

"Eu sei que o Sid! Você está pronto? " Percy soou como um maçom.

Sid Percy olhou nos olhos, ele estava pronto, "Sim! "

Sem outra palavra, os dois deixaram o café, o que seria seria, e

Eles estavam prontos. De dentro do café, todos podiam ver o Sid e grande

Percy agitar as mãos e, em seguida, Percy levantou a algo em sua mão, ele

Levantou alto, em seguida, trouxe-o para baixo rapidamente.

" Andy, nós passeio! " gritou Percy como ele rachou o chicote,Percy rachado

Seu avô, a geada chicote chicote.

Juntos Big Sid e Percy correu para o HEARSE, em segundos eles estavam longe,

Andy seguido em seus calcanhares a condução dos rolos, Bill estava ao lado de
Andy,

Bill havia salvado a vida de Andy agora os quatro estavam fora para salvar a vida de
um

Criança. Sid podia ver o fogo nos olhos de Percy, o mesmo fogo que estava em

Os olhos de Andy, o fogo que havia nos olhos do avô Donald Frost, o

Mesmo incêndio que Percy tinha quando ele montou seu treinador no cerco de
Old Forge

E Sinding bigorna, o fogo que havia levantado as geadas de política

Gravediggers para respeitados empresários. Mas Grande Sid sabia se o pior veio



Para o pior, hoje eles estariam gravediggers, gravediggers para um

Seqüestrador.

E Percy hurtled, sessenta, setenta, oitenta, ninty, um

Cem, cento e dez, cento e vinte. Não houve red

Luzes para os motoristas de autocarro, nenhumas luzes piscavam, o relâmpago e

O trovão rugiu. Sid olhou para o chicote deitado no dasbhoard,

Era como uma serpente enrolada chocalho pronto para atacar, então uma maneira
de correr

Outro como Percy dirigia. Sid podia sentir o Electricty, o formigueiro de

E a sua coluna vertebral, ele podia sentir os pêlos subindo na parte de trás de sua

Lado, os espíritos foram no estrangeiro. no espelho retrovisor Sid podia ver

Andy em rolos, os olhos em chamas, assim como seu pai de Percy.

De volta ao café Senhora shelting Murphy chegou, ao abrigo de um

Guarda-chuva, os quatro Gavins formaram um guarda-chuva humana por volta de
junho e bebê

Sheila, Mathew trouxe a traseira. Todo mundo olhou chocado, por que foram

Eles, aqui e agora.

"Eu quero um milk shake, uma banana, um morango e uma para jaswinder,

Aqui eu tenho dinheiro, " anunciou Mathew.

"Mas, mas, " Marca gaguejou, inclinando-se sobre o seu contador.



"Ele não dormir na noite passada, ele disse que eu teria um milkshake com

Jaswinder, ele nos fez vir aqui depois da Missa, teve início " Deputada Murphy.

"Nós sabemos onde Jaswinder é, Patrick e Amjit deixado minutos atrás, Percy

Seguido com grande Sid, " sussurrou Gillian.

"Ótimo! " Sorriu a Senhora Deputada Murphy, mas ela deslizou a mão em seu
bolso, em

Segundos o sapo começou a pular como Deputada Murphy começou a dizer o seu
rosário.

"Posso ter meu milkshake então, e um para jaswinder também? " perguntou

Mathew.

Gillian preparou o milkshake, sentia-se inútil tudo o que ela podia fazer era

Fazer um milkshake, e lá fora, a tempestade Jaswinder foi sobre a

Linha. Fr.Shaw entrou, todo de preto, como um corvo pronto para escolher o

Worms Um Túmulo cavado na hora, Gillian estremeceu. a senhora deputada
Murphy agora estava

Amjit próxima à velha senhora, trocaram sorrisos, ambos sem perder

Bater às suas orações. Gillian queria gritar.

Keith Butterfield e Mick Bisiker do Bell e Bomba

Decidiu puxar e têm um cuppa, o tempo estava ruim, eles têm um

Refeshing cuppa, então eles seriam em sua maneira tão segurando suas guitarras.

Eles foram dentro da marca de café.



"Dois chás, por favor, oh, você quer um também? " Mick se virou para perguntar

Keith.

"Sim, eu vou ter um ", afirmou Keith como ele soprou o seu nariz.

"Três Chás ", em seguida, sorriu Mick.

"Quem é o outro chá? " perguntou como ele Mathew slurped seu milkshake.

"Desde o acidente, eu sempre têm dois chás, mas que sobre você

Você tem dois milkshakes? " Mick apontado.

"Eu estou esperando um amigo, " respondeu Mathew.

Antes de Mick poderia pedir mais perguntas Gillian tinha inaugurou Keith e

Mick para uma tabela.

"Ah, este chás bom, " disse Mick limpa a espuma de seu bigode.

"Como você quer o som para que a nova canção, uma nação de Lojistas,

Que coisa chique você fez, " pediu à prática sempre Keith.

"Bem, se você pode me dar, " Mick começou.



Michael podia ver o sinal para os Bispos à frente portão, ele abrandou

Como ele passou por sua última luz vermelha.

"Não é isso de frente, cabe a você agora, rapazes " Michael apontado.

"Nós vamos estar de volta em cinco minutos, " gritou Patrick.

Uivos por tudo o que ele valia Amjit hairy arrastado ao longo de Patrick, Michael

Quaresma teve sua gravata para formar uma espécie de derivação para ele. Quando
eles atingiram a

Prédio de direito Patrick esbofeteou o Amjit focinho, eles tinham que ficar calado
agora.

Michael podia vê-los correr para dentro do prédio, ele se sentia tão inútil, apenas

Como observador, ele se sentia velho e inútil. Se só ele poderia ajudar, se

Só ele poderia ajudar. Ele encontrou-se de pegar o rádio em sua cabine,

"Olá, este é Michael, I'm at Fairview Gardens, Bishops Gate, eu sou

Chamar um 29288, " Michael cuspiu e, em seguida, desliga o rádio.

Um significava 29288 motorista em apuros precisa de assistência, ele sabia que não
deveria

Ter feito isso, ele deixar o gato fora do saco, mas ele teve que, ele tinha.

"Olá, isto é, dizer por favor "



Orelhas do gerente foram picados, ele se inclinou sobre o rádio levando a menina

Microfone da ela, " Olá este é controle, é que você Michael, dizer

Mais uma vez Michael, " mas não houve resposta, Michael tinha desligado seu

Rádio desligado.

O gerente correu para a sala de descanso, " movê-lo, Michael é chamado um
29288,

Ele está em Fairview Gardens, Bispos " Gate.

Os sete controladores all saltou para cima e para fora, tracejada que estavam
fazendo sessenta

Quando chegaram à velocidade solavancos no final da estrada; o gerente

Rádio tracejada de volta para o quarto, ele estava suando, qual era o problema com

Michael, " Olá, este é o grande Dick aqui, ouvir a muitos de vocês,

Michael tem chamado de 29288, ele at Fairview Gardens, Bispos Gate, assim

Mova-o! "

Big Dick sentou e limpou a testa, se alguma coisa tivesse acontecido com

Michael que seria o inferno para pagar, e que ia ser tudo culpa sua, ele acendeu
um

Cigarro.

Os sete logo se tornou vinte e sete como o rádio alerta foi ouvido, Michael



Era uma lenda no mundo do táxi e outras empresas de táxi se juntou a eles,
também,

Acidentalmente, ouviram a mensagem, eles ajudam muito. Sobre eles correu
através do

Lama e chuva, enquanto no escritório Big Dick tentou desesperadamente

Levante Michael no rádio.

Gillian foi o sentimento helpless também, que se o Seqüestrador tem

Distância, ela viu três táxis passado corrida fora de suas luzes blazing.

CB crackled atrás dela, foi um dos pilotos a fazer uma encomenda,

Dizendo-lhe para colocar a chaleira sobre ele em breve ser "casa".

"Allo C'est Henri, J'chegar. "

Gillian olhou para Balbinder as lágrimas em verificar, a senhora deputada Murphy
e antiga deputada

Vôo butresses Amjit eram como apoio a ela, e o que ela estava fazendo,

Fazer chás, chás e simpatia, isso não foi suficiente. Gillian's ventre

Cozidos, cresceu, quente, até que ela não podia ser mais contido, ele fluiu

Mais. Só uma mulher pode realmente saber a dor, a dor de crianças, um

Mulher, uma mãe que compartilha sua dor infantil, jamais ser alegria

Novamente. o maldito burst, Gillian's ventre explodiu em dor, viu que ela tinha

Para fazer alguma coisa. Arrebatando no rádio, seu seio sobre o burst

Ondas de rádio.



"Ajudar a parar Amanda, um amarelo Datson, " ela gritou em francês, em espanhol

E italiano.

Marcos olhou com horror, mas Gillian tinha uma faca em sua mão, seu ventre

Estava falando, ela estava chorando, wombing seu ventre estava cheio de esperança
como ela

Pediu ajuda. Ela disse que drivers para bloquear as estradas ao redor de Bispos

Gate, um ladrão havia roubado seu anel de casamento. Marcos tomou distância do
receptor

A partir dela, Gillian deixou a faca cair no chão, ele sabia que

Entendido, era tudo ou nada agora. E a senhora deputada e Amjit Murphy

Rezou.

Amjit Patrick seguiu até as escadas, para cima e em torno, e

Ao redor, acima e ao redor. até que chegaram a cinco, para um segundo

Patrick não sabia o que fazer, Amjit deu-lhe uma resposta como ele chutou

A porta fora das dobradiças. Sue gritou em choque, Martin olhou surpreso

Como Amjit hairy começou a uivar, Martin agarrou Jaswinder por ela demais

Chicote e a arrastou para o bedrooming fechar e trancar a porta

Depois dele.

"Eu vou matá-la, eu vou matá-la eu tenho uma faca, gritando " Martin.

"Não machucá-la, eu vou pagar " Amjit implorou.

"Papai! " gritou Jaswinder.



"Vamos apressar ele, " instou Patrick pronto para chutar a próxima porta para
baixo

Ele mesmo.

"Eu vou matá-la eu tenho uma faca, eu vou matá-la eu tenho uma faca, " gritou

Martin como um rato encurralado, Jaswinder gritou de terror.

Amjit conheci um homem foi encurralado no seu mais perigoso, então ele
procedeu a Patrick

De volta.

"Eu vou pagar, vou pagar só me dê de volta minha filha, confessou " Amjit.

Houve um silêncio de dentro e, em seguida, Martin disse, "deixe-me pensar apenas

Dá-me tempo para pensar. "

"Ok, ok, você tem todo o tempo do mundo, apenas não machuque minha filha,

Eu vou dar-lhe o que quer que você pergunta, " Amjit implorou sua respiração
pesada.

"Ok, ok, só me dê tempo para pensar, " gritou Martin, segurando Jaswinder

Pela garganta, a faca no pronto.

Os camionistas ouviram a chamada, e eles responderam que eles

Desceu sobre Bishops Gate, as ondas de ar eco aos seus gritos, cada



Tomaria um caminho separado, uma vez que iriam bloquear os táxis.

Estavam voando muito, de todas as partes da antiga forja e bigorna cantar e além

Eles vieram. Idade, Michael estava em dificuldade, a última dele foi o som

De cuspir nele e, em seguida, seu rádio foi morto. Passageiros exigiu onde

Eles estavam indo, apenas para ser dito que eles estavam indo a maneira rápida e
fechar

Este passeio foi livre, como os táxis hit 90.

Havia ainda o silêncio Amjit de Martin, estava ficando preocupado

O que estava acontecendo com sua filha?

"Jaswinder! " ele gritou, não havia nenhum som de atrás da porta.

Patrick colocou o ouvido na porta, então ele olhou pelo buraco da fechadura, mas

A chave estava na fechadura para que ele não podia ver muito.

" Amjit Jaswinder!" gritou-lhe superar seus medos.

Patrick chutou a porta, o cão pulou para frente para seu uivo

Amigo. a janela foi aberta, elas goradas para olhar de fora, todos eles

Podia ver era Martin mancando distância arrastando Jaswinder depois dele. Ele

Subiu o fogo escapar, caindo os últimos poucos metros.



"Vem na escada é mais rápido, vá encontrar menino jaswinder", exortou Patrick

Como os três deles correu para fora do quarto.

Sue foi deixada no chão, segurando seu estômago, tinha toda a emoção

Trabalho induzido, o bebê estava pronto para nascer. Desceu as escadas, correndo

E ao redor, e ao redor, e ao redor, peludos Amjit uivo

Todo o caminho. Michael podia vê-los dash para fora da casa e ao redor do

De volta para o bosque.

Percy desacelerou, ao longo da próxima colina e eles estavam lá, ele

Michael podia ver à frente do táxi, ele bateu nos freios, seu chicote deslizou

O painel de bordo e caiu no Big Sid volta. deslizando até parar Percy

Pegou seu chicote de Sid, em seguida, corri para Michael, que ele trouxe para a Sid

Fora o seu favorito cleaver, juntou-se a Percy por Michael's táxi.

"Eles tenha ido para a floresta, mas o que se dobra para trás e olha para

Seu carro? " questionou o Michael.

"Deixe-o para mim, " disse Sid enquanto ele despachou em busca de um amarelo

Datson.

Andy e Bill chegou, eles perseguido depois de Percy na mata logo Sid.

Encontrado o Datson, com um grito Sid cortados todos os pneus, então ele

Pensei que se ele ainda tenta de carro. Então, curvando-se Big Sid



Chegou debaixo do carro e, em seguida, com uma oferta alçada poderoso ele
virou-a,

Martin não poderia conduzi-lo agora ele poderia. Sid lumbered fora na floresta,

Os Datson upended foi deixada como uma tartaruga.

Na floresta o Chase estava ligado, não mais sentado por um telefone

Aguardando o anel, não mais morrer mortes. Amjit Hairy Uivavam,

Martin foi sua presa, mas, em seguida, uma trinca e um flash de cinza. Uma squirel

A TRACEJADO na frente, hairy, Amjit squirels correu atrás dela, eram divertidos,

Grande diversão para perseguir.

"Seu estúpido cão bastardo, minha mãe estava certa você é apenas bom para
comer,

Você estúpido cão bastardo, " maldito Patrick.

"Há algo à frente! " Amjit apontado.

Eles correram para a escuridão à frente, "Papai! ", gritou Jaswinder.

Eles não podiam dizer onde o som veio, havia uma rachadura de um

Eles spurted branch adiante, para a frente.

"Oh merda!, a sua só você Sid, " maldito Patrick.



"Papai! " ecoaram através das árvores.

Eles goradas em direção ao som, Sid teve seu facão no pronto, ele picar

Sua cabeça se Jaswinder foi ferido, que estava certo.

Percy não funcionou, ele seguiu a sua presa, ele caminhou lentamente e

Ouviu, seu chicote no pronto. Ele deu outro passo à frente, o pé

Pôs-se em algo, ele se abaixou para pegá-lo. Foi um dos

Jaswinder's pulseiras, Percy colocou em seu bolso, ele foi à direita

Via. De frente era uma clareira, a Midsummer's noites sonho tinha sido uma vez

Jogado há anos antes, mas este foi mais como um pesadelo.

Martin arrastado Jaswinder após ele, golpeando-a a fazer o seu

Quieto, ele colocou a mão sobre a boca para ela, talvez ele devesse

Matá-la, que eu colocá-los de sua trilha. Sem ela wriggled muito, ele tinha

Apenas se livrar da cadela wog, ele amarre-a a uma árvore na clareira

À frente, eles logo encontrá-la.

"Lá está ele, na clareira! " gritou o Andy.

"Sim a ele, " ecoou Bill.

De outra direção vinha Patrick e Amjit, eles o tinham cercado,



Sid veio de pesados da traseira. jaswinder podia ver seu pai.

"Papai, papai! " ela gritou.

Martin virou soltando seu cachecol, ele estava indo para amarrar a ela

Com.

"Eu tenho uma faca eu vou matá-la! " ele gritou mais com medo de sua própria
vida

Que uma ameaça em jaswinder's.

Ele se atrapalhou em seu bolso para a faca, ele segurou-a em sua bochecha direita

Próximo ao olho. Foi empate, Martin estava rodeado por Patrick e

Amjit à esquerda com Andy e Bill do lado direito.E desceu a chuva,

E desceu a chuva, mais ajuda estava a caminho, o som de táxis

As trombetas soando podia ser ouvido. a cavalaria estava a caminho, mas

Não adiantava, Martin tinha uma faca contra sua bochecha, um deslize e seus
olhos

Estaria fora. Sid veio pesados e gritando para fora da floresta, a sua

Cutelo erguida.

"Não! SID NÃO! " gritou Patrick pulando no caminho e, em seguida, braços com

Sid.



Sid queria matar Martin, em seguida, e aí, por um minuto completo Patrick

Stuggled para trazer para baixo o braço do Sid, razão finalmente viu o dia.

"Diga-lhe para deixá-lo cair ou eu vou matá-la, eu vou! " gritou Martin agora em

Medo mortal da sua vida.

Relutantemente, com muita relutância Sid baixou a facão.

"Bastardo!se esconder atrás de uma criança! " gritou Sid como Patrick segurou-o
rapidamente.

"Dá-me de volta a minha criança, você pode ter o seu dinheiro, " Amjit chegou

No bolso e jogou um maço de notas em Martin.

Martin's olhos acesos, como as notas caiu a seus pés, ele era rico, ele

Era rico. Ele soltou a sua aderência em jaswinder. Foi então que o chocalho

Snake atingiu, Percy atacou com seu chicote, envio faca Martin.

Voar. No mesmo momento Amjit peludo pulou primeiro os dentes, com um uivo

E de um salto, mas especialmente os dentes ele pulou. Martin's mão direita sentiu

Como ele era fogo de onde Percy açoite tinha batido ele, então ele levantou

A sua esquerda para proteger a si mesmo de peludos Amjit. Mas não
adiantava, Amjit

Teve a sua vingança para o tempo na feira da criança, teve seu Amjit

Vingança sobre Martin. rasgou em Martin, mordendo até os ossos, deixando



Ele uivou solta sua vitória antes de morder novamente.

"Ajuda, Ajuda, ele está me matando! " gritou Martin como ele lutou por sua

A vida.

"Papai, papai, eu perdi você, " Jaswinder abraçou pai por tudo o que ela

Valeu a pena.

E no Amjit hairy uivavam, como ele mordeu e encaixado no Martin, seu duffle

Cubra agora estava em pedaços.

"Papai, tenho medo de fazê-lo parar, " Jaswinder cobriu os olhos do

Deixando de sangue.

Amjit abraçou sua filha, ele acalmou, ela estava segura, ela estava segura,

Isso era tudo que importava. PELUDOS Amjit uivou novamente, ele uivou em

Triunfante, sua amiga estava segura, sua amiga estava seguro, e

Mordendo os vilões foi muito mais divertido do que perseguindo squirels.

"Pare com isso, chamá-lo de fora, " Amjit gritou para fazer ouvir a sua voz.

"Ele merece! " retrucou o Patrick.



"Pare de chamar o cão fora, ele nunca vai fazê-lo novamente, chame o cão, "

Amjit novamente gritou acima de Martin's gritos e uivos do cão.

Percy levantou seu chicote e rachou-a acima da cabeça de peludos
Amjit, "Sente-se,

Venha aqui, sente-boy " Percy soou como um domador de leões, e ele precisava
muito

Este leão tinha ido selvagem.

"Sentar-se para baixo menino, venha para o tio Sid, instou " Big Sid vendo que
peludo

Amjit estava relutante.

Tendo um aperto final no Martin, Amjit peludo entrou e sentou-se ao pé do Sid

E, em seguida, começou a lamber o HANDEL de sua carne facão.

"Você está banido de Old Forge e cantando a bigorna,sair, comandada "

Percy apontando com seu chicote. Ele rachou-o acima da cabeça de Martin para
acelerar

A ele: "Se algum dia eu ver você de novo, eu vou matar você, eu vou matar você

Eu vou matar você, " Percy rachou seu chicote novamente e novamente e
novamente.

"E eu vou enterrar você! " explodiu Sid, o thunder para raios de Percy.

"Rápido, vamos sair daqui, antes de a polícia chegar! " pediu o Patrick.



Então eles correram dos bosques, Amjit levando o prêmio, o jogo

Foi ganhou o prêmio, eles tinham, eles tinham a little Indian Princess, Amjit

Teve sua filha Jaswinder, cofre e som. Como eles surgiram a partir da

Woods táxis slithered e deslizou até parar ao redor deles, a cavalaria

Estavam lá, mas graças a Deus eles não eram necessários.

"Você está bem Michael, Michael, você está bem? " perguntou Johnny a

Primeiro a chegar.

Michael olhou sobre o ombro de Jonny, ele podia ver Jaswinder, ela foi

Viva, ela estava viva. Michael sentiu-se muito fraco, ele pegou a sua asma

Inhalor e tomou algumas.

"Eu só vim mais engraçado, mas eu estou bem agora, eu vou ser ok, ver meus
amigos,

Minha família está vindo, veja estão vindo, " Michael apontou para Amjit

E Jaswinder, Patrick e Big Sid, a Andy e Bill e Percy

Lugar Alto com seu chicote.

Johnny olhou arounded, todos estavam sorrindo estavam todos rindo,

Michael começou a chorar, foi demais para ele. Ele tinha conduzido a corrida de

A sua vida, ele tinha sido no tempo, ele tinha batido o próprio tempo, Jaswinder
foi



Viva, Jaswinder era seguro, ele ganhou a corrida. Patrick veio e balançou

As mãos de Michael.

"Você fez isso Michael, Michael, everythings ok, everythings

Bem, " Patrick apertou a mão da vida de Michael.

"Você está bem? " perguntou Johnny em nome do mastro fileiras do táxi

Os drivers.

"Sim, eu estou bem agora, Patrick aqui vai conduzir o meu táxi, eu vou pegar um
elevador de

Percy aqui, " Michael apontou para Percy.

"Sim, salto em Rolos Andy irá levá-lo de volta para casa, venha agora rápido

Ou nós vamos pegar um resfriado em esta chuva, " Percy sorriu.

Assim, depois de dizer a todos os motoristas, por sua vez, que ele estava bem
agora, Michael

Tem os rolos e sentou-se ao lado de Amjit e jaswinder, para andar de casa em

Estilo. Percy e Sid apertou as mãos, "Você faria uma grande açougue, " disse

Sid. "E você faria um grande empresário, " disse Percy. Em seguida, exploração

De volta suas cabeças eles riram, riram, até que gritou, homens de verdade

Chorando como crianças, porque a criança estava segura, uma criança estava viva.



Os táxis correu para longe, como uma fanfarra de fogos de artifício, seus irado

Os passageiros de trás-los irritante, mas como o dito drivers

Desta forma, ser mais rápida a rota cênica, e assim foi indo, noventa e nove

E sobre o pavimento às vezes. Andy dirigia com o pé no chão,

Desta vez, seu pai seguiu-o, ele tinha que chegar a sua casa Jaswinder

Mãe, para acabar com as lágrimas de uma mãe. Ele não passou longe quando ele
travar de repente

Um camião foi bloqueando a estrada, o motorista olhou irritado, Andy tinha
certeza

Ele tinha uma espingarda nas mãos.

"Ele tem uma arma, " Andy abrandou e parou.

Patrick puxado para cima atrás,o táxi gritou a uma parada, peludos Amjit

Reverberações em seu ouvido. Percy colocou sua cabeça para fora da janela para
ver o que estava acima

"É Jaques, ele um dos marcos continentals, " Percy pulou para fora do

Hearse para remonstrate.

"Eu parar aqui, Gillian dizer alguém roubou suas jóias, ele tem uma

Amarelo Datson, eu parar aqui, " explicou Jaques.

"Mas nós temos as jóias, " Percy puxou Jaswinder's bangle de seu

Explian pocket, ele tinha coisas mais tarde, por agora o que fazer.



"Eu não entendo, ela disse que era um anel, " Jaques tomou seu beret off

E coloque-a novamente.

"Dê-me o seu rádio, " Percy subiu na cabine, era tão alto quanto o

Ônibus antigo usado para conduzir o seu avô, Percy podia sentir sua garganta vá

Apertada e seca como ele pressionou o botão de transmissão, ele tomou uma
respiração profunda.

"Este é o Percy aqui, " ele parou novamente para recuperar o fôlego, ele enxugou
uma

Arrancar então ele falou, então ele falou, " Percy aqui, temos o

Jóias, temos as jóias, repita temos as jóias, temos o

Little Indian Princess, jaswinder é livre, Jaswinder estamos é seguro!

Voltando para casa! " Percy deixou a rádio.

Jaques olhou para ele, o dedo no gatilho.

"Nós apenas Jaswinders salva vida, " sussurrou Percy.

Jaques disparou sua arma no ar, ambos os barris.

"Jaques, mova o camião, permite chegar em casa, " Percy saltou do

Cabine, um último relâmpago captar como ele saltou.



Para Martin, ele prejudicado de volta para a televisão e começou a atirar

Algumas roupas em uma mala, ele foi desligado, ele era emigrar. Ele ignorou

Sue's fundamentos para um médico, era sua culpa, que ela estava grávida, ele

Provavelmente não era de qualquer maneira, assim que seu obrigado e boa
noite. Um vizinho tinha

Ouviu todo o barulho e quebrar portas, então tinha chamado a polícia, o

A polícia levou um tempo no qual, com todos os falsos alarmes provocados pelo

Mau tempo. como Sgt. Mulholland correu até as escadas para casa cinco, Martin

Estava a dizer obrigado e boa noite.

"Hey pendurar em um segundo, você mora aqui? ", disse o Sargento.

"Quem de mim não, " respondeu Martin como ele abaixou-passado, o sargento e
para

O desembarque.

"Ei voltar, porque você está coberto de sangue? " o sargento correu

Após o suspeito.

Sue gritou para fora na dor, seu bebê iria nascer a qualquer segundo agora.

"Ei voltar? " gritou o sargento.

Martin feito na execução, naquele momento sombody abriram suas portas para



Ver o que estava acontecendo.

"Pare ele, " gritou o sargento.

O vizinho colocou uma mão, Martin desviei para evitar ser capturado, mas

Ele tropeçou em seu tattered duffle coat. tropeçou e caiu, tropeçou e

O que caiu foi a autópsia diria.Bet. Mulholland podia ver Martin cair

E ao redor, e ao redor, e ao redor, ele sabia que o seu pescoço foi

Quebrada, não havia nenhum ponto de verificação para um pulso. Sue gritou até

Acima, chamado de dever, o morto teria de cuidar de si, ele

Tinha que ajudar a entregar um bebê,uma nova vida, um novo começo, Martin foi
morto,

Era tudo para ele.

"Percy, aqui temos as jóias, " o resto de sua mensagem foi

Afogar pelos elogios. a senhora deputada Amjit Murphy e antigos não eram mais o

Apoiar os contrafortes voando, não, o butresses voou no ar com

A alegria.

"Ela é segura, ela é seguro! " gritou a Senhora Deputada Murphy, acento aqui Kerry
Head

Gritando o mar para baixo.

Mick Bisiker quase desmaiado com o choque, Keith o soundman olhou

Ao redor, o que era a louca mulher falando sobre.



"Você vai nos dar uma melodia rapazes, vendo como você tem suas guitarras com
você Eu

Significa que não há muito a pedir, ver eu vou dar-lhe um doce, " a Senhora
Deputada Murphy

Chegou em seu saco de compras e colocar a carne emprestada no facão

Mesa de modo que ela pudesse encontrar seu doces cozidos.

"Sim dê-nos uma melodia, " disse o Gavin gêmeos como um.

"Posso ter batido de outro agora que jaswinder está vindo para casa, perguntou "

Mathew.

"Você pode ter um milhão, " sorriu Gillian.

Depois de tomar todas de dois segundos para decidir que "não" não foi uma
resposta boa

Dar um pouco de Irlandês Antigo senhora com um facão de carne e quatro
grandes

Filhos, Mick e Keith, metade das pedras como saber sobre o povo

Cena teve as suas guitarras e jogado.

"Dois chás para você e um para o sexy soundman, " disse Gillian.

"E aqui está o açúcar, adicionado " Marcar como ele colocou uma garrafa cheia de
calvedos



Sobre a mesa.

"Eu suponho que eu poderia cantar-lhe a canção nova, eu estava economizando
para o Bell

E A BOMBA, mas de alguma forma eu coisa Ian Campbell e Aiden Forde terá de

Tampa, " disse Mick em seu bigode, bem, pelo menos o açúcar

Bom.

Sobre o horizonte, dezoito rodas foram juntando-se a procissão,

Eles hooted seus chifres, seus faróis iluminavam o crepúsculo do circo.

Estava vindo para a cidade, o circo estava vindo topo da cidade, e hoje à noite para
um

Noite só o undertaker seria o palhaço, ele tinha seu chicote pronto, seu

Mão era firme, o circo estava chegando à cidade. E assim foi,

Jaswinder foi segura por isso, esta noite, todos eles tinham partido.

Os Rolos puxou quietamente na marca, porta Balbinder foi

Parado à porta à espera da espera para a porta se abriu.

E Jaswinder pulou fora, peludos Amjit uivavam, Balbinder beijou

Filha, a festa pode começar.

"Bem, eu suponho que estaria tudo bem para comer a comida que você preparou
para pouco

Sheila é batizado, " suspirou a Senhora Deputada Murphy antes de jogar outro
doce

Em Mick Bisiker.



"Nós já começamos a fazer isso para ser honesto, " riu Gillian.

"Eu culpo Patrick, ele faz um bebê antes que ele faz alguém de sua esposa, agora

Ele tem um batizado recepção antes de um batizado, ele é gato de todo

Isso é tudo que eu posso dizer, " continuou a Senhora Deputada Murphy antes de
jogar um doce em

Keith o som do homem.

A festa foi com um swing, Wayne rolou um barril

Literalmente, os camionistas trouxe instrumentos estranhos e maravilhosos

E começou a tocar. Um veio de Provinance, onde todas as canções folclóricas

Vêm de tão naturalmente ele ficou realmente bem com Mick e Keith.

Muito cansados camionista chegou tarde, mas ele foi feito bem-vindo, ele se
sentou

Ao lado de Barry e deputada Murphy.

"Você parece cansado, você está na estrada há muito tempo? " Perguntou a senhora
deputada Murphy como

Ela entregou Barry um doce.

"Sim, eu estive na estrada a muito tempo, na verdade, nove dias "

Respondeu o little indian com o luminoso sorriso.

"E de onde você vem? " Perguntou a senhora deputada Murphy.

"Calcutá ".



O Final


