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Nos.

Amint a kisvilág
kulcs kinyitja a házat,
a benne levő figurák olyanná válnak, mintha
élnének. Bármikor megnézheted a házat, hogy
melyikünk épp hol
van, és--

Olyanok
vagyunk, mint
az Olümpuszról
bámészkodó Zeusz
és Héra.
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Hááát, igen,
bár én kevésbé
isteni módon
fogalmaznék.

A babaház jó
arra, hogy átgondoljuk, kinek milyen szerep
jut egy boldog családban.
Persze minden kislány
vágyik rá, hogy vezethesse
a konyhát, háztartást,
foglalkozhasson
a gyerekekkel…

Ész micinál
Zeusz meg
a Héja?
Javarészt

isteni igazságot

szolgáltatnak.

A görög mítoszok
gyakran görög
tragédiaként
fejeződnek be.

Bízom benne, Mary,
hogy a babaházat

…a hölgyek
helyét az otthon
birodalmában…
nem, várj, ne…

oktató jelleggel

használod majd,
hogy megtanuld
a, nos…

John! Megtámadtak! Szólj apának,
ébreszd az árnyakat,
szólj Harlandnak!
Én feltartom az
ellenséget!

Uuhh!
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Jean pár nap múlva
már négyéves, te
egy hete elmúltál
tíz-Majdnem

két hete!

igaz,
majdnem
két hete.

Elég idős
vagy hozzá,
hogy megértsd
egy ifjú hölgy
kötelességeit és
a vele szembeni
elvárásokat.

Jean sokat fog
tanulni a példádból.
Remélem, mindketten
kihozzátok a lehető
legtöbbet ebből az
ajándé-- Uhh!

Apa, úgy
szeretlek! Csodás vagy, felnézek
rád. Ez a legjobb
születésnapi
ajándék!

Persze,
hogy látom.
Vérbeli kukkoló
vagyok.

Már előre
élvezem, hogy
életük végéig kémkedhetek a fivéreim után.
Micsoda zsarolási
lehetőségek!

Mi? Komolyan?
Akkor látod,
mennyit tanulhatsz belőle?
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Mit zajong
ez a Harland? Néha
aggódom szegény
öregért.
Lányok, remélem,
a lehető legtöbbet hozzátok ki a--

Harland, kérlek!
Ügyelj a szádra!
A gyerekek!

Remek születésnapi
ajándék, nem? Apa
és Harland most kitettek magukért!

Biztosan te
is jól szórakozol majd vele…
amikor te
jössz.

Ész én mikoj jövök?

Jaj, Jean! Az én
születésnapom már
el is múlt, a tied meg
még sehol! Nem lenne
helyes, ha előtte
játszanál a babaházzal.
De apa
aszonta,
ketten

kapjuk..!

Ez kiváló
alkalom arra, hogy
önmérsékletet tanulj.
Na, gyere szépen, mosd
meg a kezed és az arcod
vacsora előtt!
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