Към осем часа сутринта, семейство Тендаски забелязали, че

А да не забравяме, че в случая говорим за Дарла. Фантазията ми

булката (Дарла) и нейната кума (Джен) все още не са се прибрали

беше изключително бедна, за да си представя до къде би могла да

от моминското си парти. Естествено веднага били изпратени хора

стигне.

да го търсят. Групата включвала младоженеца (Джей), кума

Както и да е, по-рано тази сутрин бедните семейство Тендаски

(Ник), двете двойки родители на младоженците и още няколко

били навън да търсят дъщеря си, когато намерили остатъци от

лели и вуйчовци. Те се разделили на няколко групи и започнали

колата й, с размазана предница и броня, полегнала на тротоара.

да обикалят всички места, където предполагат, че може да е

Спрели, огледали колата, заобиколили я, стигнали до вратата на

отишла булката. Сега искам тук да вметна, че винаги

къщата, звъннали на звънеца и зачакали. И така, четиримата

предупреждавам клиентите си, че е много лошо идея да се правят

стояли на чуждия праг и се ослушвали. След кратки

такива партита точно в навечерието на сватбата. Обикновено след

прошумолявания, шептящи гласове и категорично дълга пауза,

тях хората изглеждат недоспали, понякога и препили, а това

вратата се отворила и разкрила почти изцяло голия брат на

остава като много лош спомен на сватбените снимки. Освен това

младоженеца, облечен (използвам думата фигуративно) с пешкир.

има голям риск да осъмнеш с татуировка “Роден съм за ерген”

Точно в този момент сгафилата бъдеща булка се появила някъде

или нещо подобно. Но има и нещо друго. В днешно време

зад него, облечена в нещо, което било или бельото й или синьо-

моминските партита са много по-буйни и диви от ергенските,

бели бански, казвайки (предвидимо) „Не е каквото си мислите”.

защото младоженците пропускат да измъкнат от бъдещата си

В този момент младоженецът се засилил и ударил брат си в

жена обещание, че партито няма да включва стриптийз и пиянски

лицето и двамата паднали да земята, като продължили да се бият.

изпълнения. Мъжете просто си нямат представа на какво са

При опитите й да се намеси, загрижената тъща загубила ръкава

способни техните сладки женички и изобщо не си ги представят

си, а Дарла крещяла какъв дървеняк е годеникът й, прескочила

да награбват красивия стриптийзьор и да изискват от него

боричкащите се мъже, скочила в потрошената си колата и

различни сексуални услуги. В това време приятелките й снимат,

потеглила.

за да документират момента.

Семейство Тендаски се качили в колата си и я последвали, но в
стремежа си да стигне до колата, госпожа майката на булката се
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подхлъзнала на бордюра, счупила тока си и в объркването си не
успяла да затвори напълно вратата на колата. Дарла карала като
обезумяла с остри завои и много газ. Господин Тендаски дал
всичко от себе си да я следва и в един от особено резките леви
завои, вратата на госпожа Тендаски се отворила и тя изпаднала.
Падането й все пак било омекотено от редица пластмасови кофи
за боклук, пълни с обелки от банани и използвани памперси
(което до голяма степен обясняваше ужасната смрад).
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