


English
Conversation

Copyright © por Jackson Roger Idiomas. Todos os Direitos Reservados. Nenhuma parte desse e-book pode ser 
reproduzido em qualquer forma ou em qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopia, áudios, ou 
qualquer armazenamento de informações e sistemas de recuperação, sem a permissão escrita do proprietário do 
conteúdo.

JKS EMPREEDIMENTOS DIGITAIS ME 
CNPJ 28.503.602/0001-76 
Cuiabá-MT Brasil 
E-mail:  Contato@jacksonroger.com
Website:  www.jacksonroger.com

90 Conversações  
em Inglês



Introdução

Seja muito bem-vindo(a) ao livro digital 90 Conversações 
em Inglês. Este material possui o contéudo ideal para você 

alavancar o seu nível da língua inglesa através do estudo de 
Listening e Speaking de diálogos em inglês entre nativos. 
Este e-book possui 90 Conversações diversas do cotidiano, 
repletos de vocábulos, palavras e expressões na língua inglesa 
que vão do Básico ao Avançado. 
Estes diálogos foram escritos por nativos e traduzidos por uma 
equipe de profisionais no Brasil através da escola de idiomas 
Jackson Roger Idiomas ME.
Te desejamos excelentes estudos!
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Conversation Lesson 1
George:  Hey, Rachel, how was your morning? 

Ei, Rachel, como foi sua manhã?
Rachel:  It was quite stressful, actually. 

Foi bastante estressante, na verdade.
George:  Oh, why is that? 

Ah, por quê?
Rachel:   Well, because I woke up late and barely arrived on time to work.  

Bem, porque acordei tarde e mal cheguei a tempo de trabalhar.
George:   What do you do for work? 

Do que você trabalha?
Rachel:  I’m a professional cook at a new restaurant, and today is my first day.  

Sou cozinheira profissional em um novo restaurante e hoje é meu primeiro dia.
George:  So how did you end up getting to work on time?  

Então, como você acabou chegando a tempo para trabalhar?
Rachel:  I quickly got dressed. And then I wanted to take a taxi, but I took the subway instead. 

Eu rapidamente me vesti. E então eu queria pegar um táxi, mas peguei o metrô em vez disso.
George:  Why didn’t you take the Taxi? 

Por que você não pegou o táxi?
Rachel:  I figured there would be morning traffic.  

Imaginei que haveria tráfego matinal.
George:  That makes sense. And did you have any time to eat? 

Isso faz sentido. E você teve algum tempo para comer?
Rachel:  Yes, I was able to grab some coffee and a sandwich from the coffee shop down the road.  

Sim, pude pegar um café e um sanduíche na cafeteria no caminho.
George:  That’s good. I hate it when I’m late too.  

Isso é bom. Eu odeio quando estou atrasado também.
Rachel:  Which subway station do you take to go to work? 

Qual estação de metrô você pega para ir trabalhar?
George:  I take the subway station next to the park. 

Pego a estação de metrô ao lado do parque.
Rachel:  It’s sounds great! Sorry, I have to get back to work now.  

Parece ótimo! Desculpe, tenho que voltar ao trabalho agora.
George:  Same here, I hope you have a great day!  

O mesmo aqui, espero que você tenha um ótimo dia!
Rachel:  You too, let’s chat soon. 

Você também, vamos bater papo em breve.
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Conversation Lesson 2
Richard:  Hi, honey, how was your grocery shopping? 

Olá querida, como foram suas compras?
Veronica:  It was good. I was going to cook some chicken for dinner tonight, but I changed my mind. 

Foi bom. Eu ia cozinhar frango para o jantar hoje à noite, mas mudei de ideia.
Richard:  Oh, what will we be having instead?  

Oh, o que teremos em vez disso?
Veronica:  We’re having your favorite dish, Macaroni.  

Vamos comer seu prato favorito, macarrão.
Richard:  That’s fantastic. You’re the best wife ever.  

Isso é fantástico. Você é a melhor esposa do mundo.
Veronica:  Thanks. Would you be a great husband and help me set up the dining room for dinner? 

Obrigada. Você seria um ótimo marido e me ajudaria a montar a sala de jantar para o jantar?
Richard:  Sure thing. So why did you change your mind about having chicken tonight? 

Claro. Então, por que você mudou de ideia sobre comer frango hoje à noite?
Veronica:  Well, when I got to the meat aisle, I saw the price of chicken was very high. 

Bem, quando cheguei na seção da carne, vi que o preço do frango estava muito alto.
Richard:  How much was it? 

Quanto estava?
Veronica:  It was $40.  

Estava $ 40.
Richard:  Wow, that is a lot.  

Uau, isso é muito.
Veronica:  I wanted to make garlic chicken.  

Eu queria fazer frango com alho.
Richard:  Do you know the recipe? 

Você conhece a receita?
Veronica:  Yes, my grandma taught me her secret recipe.  

Sim, minha avó me ensinou sua receita secreta.
Richard:  That’s nice. she does make the best garlic chicken.  

Isso é bom. ela faz o melhor frango com alho.
Veronica:  Yeah, maybe I should try another grocery store next time.  

Sim, talvez eu deva tentar outro supermercado na próxima vez.
Richard:  You could. By the way, where is our other chair? 

Você poderia. A propósito, onde está nossa outra cadeira?
Veronica:  I left it in the basement. 

Deixei no porão.
Richard:  Okay, I’ll go grab it. 

Ok, eu vou pegá-la.
Veronica:  Thanks!  

Obrigada!
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Conversation Lesson 3
Laura:  Roger, how come you don’t like social media?  

Roger, como assim você não gosta de mídias sociais?
Roger:  Well, I just don’t think it’s useful. It’s very complicated too.  

Bem, eu simplesmente não acho que seja útil. Também é muito complicado.
Laura:  I think you should try Instagram. 

Eu acho que você deveria tentar o Instagram.
Roger:  What is Instagram? 

O que é o Instagram?
Laura:  It is a social media platform where you can upload pictures for your followers to see. 

É uma plataforma de mídia social onde você pode fazer upload de fotos para os seus seguidores.
Roger:  Oh, that sounds interesting. I do love taking photos. 

Oh, isso parece interessante. Eu amo tirar fotos.
Laura:  Yes, since you’re a talented photographer, I think you’d enjoy Instagram.  

Sim, já que você é um fotógrafo talentoso, acho que você gostaria do Instagram.
Roger:  Sure, I can upload my pictures of the sunset in Mexico.  

Claro, posso enviar minhas fotos do pôr do sol no México.
Laura:  I bet people would love your photos. What else pictures do you have?  

Aposto que as pessoas adorariam suas fotos. Que outras fotos você tem?
Roger:  Well, I have a picture on my camera that I took of the rain forest in Brazil.  

Bem, eu tenho uma foto na minha câmera que tirei da floresta tropical no Brasil.
Laura:  I’m sure people will love your photography. 

Tenho certeza que as pessoas vão adorar sua fotografia.
Roger:  Yeah, I am worried, though. What if nobody likes my photos? 

Sim, no entanto, estou preocupado. E se ninguém gostar das minhas fotos?
Laura:  I will show you how to get more likes. You can use hashtags.  

Eu vou te mostrar como conseguir mais curtidas. Você pode usar hashtags.
Roger:  What are hashtags? 

O que são hashtags?
Laura:  They are words that you put together and add a tag symbol so that people on Instagram can find 

you.  
São palavras que você monta e adiciona um símbolo “cerquilha” para que as pessoas no Instagram 
possam  
encontrá-lo.

Roger:  Do you have an example? 
Você tem um exemplo?

Laura:  For example, you can tag your sunrise photo to be #sunrise or #naturephotography. 
Por exemplo, você pode marcar sua foto do nascer do sol como #NascerDoSol ou 
#FotografiadeNatureza.

Roger:  Oh, I get it.  
Oh, entendi.

Laura:  And people interested in sunrise or nature photos can find you. 
E as pessoas interessadas no nascer do sol ou nas fotos da natureza podem encontrá-lo.

Roger:  Okay, that makes sense.  
Ok, isso faz sentido.
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Conversation Lesson 4
Tim:  Ann, are you going to the bowling night tonight? 

Ann, você vai à noite do boliche hoje à noite?
Ann:  Yes, I’ve been thinking about it all day.  

Sim, eu estou pensando nisso o dia todo.
Tim:  Great, it will be a good bonding time with your co-workers.  

Ótimo, será um bom momento de união com seus colegas de trabalho.
Ann:  I agree. What should I wear? 

Concordo. O que eu devo vestir?
Tim:  I’d say a skirt and bowling shoes are fine.  

Eu diria que uma saia e sapatos para boliche são legais.
Ann:  Okay, then! 

Está bem então!
Tim:  Have you ever been bowling before? 

Você já jogou boliche antes?
Ann:  Yes, I actually go to the bowling alley every Friday night.  

Sim, na verdade eu vou ao boliche toda sexta à noite.
Tim:  Wow, you’re a professional then.  

Uau, você é profissional então.
Ann:  I wouldn’t say that. I’m just happy to make new friends tonight.  

Eu não diria isso. Estou feliz em fazer novos amigos esta noite.
Tim:  Yeah, have you explored this town yet?  

Sim, você já explorou esta cidade?
Ann:  Not really. I’ve only been to the Post Office near my house.  

Na verdade, não. Eu só estive nos Correios perto da minha casa.
Tim:  There is so much to see. I have to show you.  

Há muito o que ver. Eu tenho que te mostrar.
Ann:  Maybe we can get together for dinner after bowling. 

Talvez possamos nos reunir para jantar depois do boliche.
Tim:  Sure, I’d love that.  And how do you like your students? 

Claro, eu adoraria isso. E como você gosta dos seus alunos?
Ann:  They are great. I am teaching them history, mathematics and English.  

Eles são ótimos. Eu estou ensinando-lhes história, matemática e inglês.
Tim:  I’m sure they’re happy to have you as their teacher.  

Tenho certeza que eles estão felizes em ter você como professora.
Ann:  I couldn’t have asked for better students. We’re having a parent-teacher conference next week.  

Eu não poderia ter pedido por alunos melhores. Vamos ter uma conferência de pais e professores 
na próxima semana.

Tim:  That’s exciting. I’m sure you’ll get a lot of good feedback from their parents.  
Isso é empolgante. Tenho certeza que você receberá muitos comentários bons dos pais deles.

Ann:  I hope so. 
Acredito que sim.
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Conversation Lesson 5
Alex:  Hi boss, are you sure that was the right warehouse? 

Oi chefe, você tem certeza de que era o armazém certo?
John:  Yes, I’m sure. Why?  

Sim eu tenho certeza. Por quê?
Alex:  It was haunted, and I think I heard a ghost!  

Ele estava assombrado, e acho que ouvi um fantasma!
John:  Really? I’m sure you’re exaggerating. What happened?  

Sério? Tenho certeza que você está exagerando. O que aconteceu?
Alex:  Well, when I arrived, it was dark, and it seemed like nobody was there.  

Bem, quando cheguei, estava escuro e parecia que não havia ninguém lá.
John:  Where did you hear the ghost?  

Onde você ouviu o fantasma?
Alex:  When I walked inside, I heard a loud noise that sounded like a rocking chair moving.  

Quando entrei, ouvi um barulho alto que parecia uma cadeira de balanço em movimento.
John:  And then what did you do? 

E então o que você fez?
Alex:  I screamed and ran out of the warehouse as fast as I could!  

Eu gritei e corri para fora do armazém o mais rápido que pude!
John:  That’s funny! You need to go back and finish your job as an electrician.  

Isso é engraçado! Você precisa voltar e terminar seu trabalho como eletricista.
Alex:  Okay, fine. Can you send someone else along with me? 

Certo, tudo bem. Você pode enviar outra pessoa comigo?
John:  Sure, I’ll send another employee on the job to go with you.  

Claro, vou enviar outro funcionário para o trabalho para acompanhá-lo.
Alex:  Thank you very much.  

Muito obrigado.
John:  Can you check if the warehouse has any energy supply in the building? 

Você pode verificar se o armazém possui algum suprimento de energia no edifício?
Alex:  Sure thing.  

Com certeza.
John:  Our engineers are coming tomorrow, so you need to finish your job by tonight.  

Nossos engenheiros estão chegando amanhã, então você precisa terminar seu trabalho hoje à noite.
Alex:  Okay, boss, I won’t run away this time.  

Certo, chefe, desta vez não vou fugir.
John:  Good. I’m going to tell the other manager about this! 

Boa. Vou contar ao outro gerente sobre isso!
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Conversation Lesson 6
Myriam:  Elie, do we have to move to Arizona? 

Elie, temos que nos mudar para o Arizona?
 Elie:  Yes, unfortunately. This new job is an excellent opportunity for me.  

Sim, Infelizmente. Este novo trabalho é uma excelente oportunidade para mim.
Myriam:  I understand this. It’s just we’ve been living here for a few years now, and I don’t want to leave  

my friends and family. 
Eu entendo isso. É que estamos morando aqui há alguns anos e não quero deixar meus amigos e 
familiares.

 Elie:  I know. But on the bright side, we’ll be near California.  
Eu sei. Mas pelo lado positivo, estaremos perto da Califórnia.

Myriam:  I do love California. But what about our cat? 
Eu amo a Califórnia. Mas e o nosso gato?

 Elie:  I’m sure we can take our cat with us. We can have aunt Jesse drive the cat to Arizona for us.  
Tenho certeza de que podemos levar nosso gato conosco. Podemos pedir à tia Jesse  
que conduza o gato para o Arizona para nós.

Myriam:  Okay. What is there to do in Arizona? 
OK. O que há para fazer no Arizona?

 Elie:  Well, there is a beautiful mountain. And we’re also close to the museum and zoo. 
Bem, há uma bela montanha. E também estamos perto do museu e do zoológico.

Myriam:  I hope they have the Mona Lisa painting.  
Espero que eles tenham a pintura da Mona Lisa.

 Elie:  They just might! Did you tell your parents you’re moving yet? 
Eles podem provavelmente! Você já disse aos seus pais que está se mudando?

Myriam:  Not yet. When are we flying out? 
Ainda não. Quando vamos voar?

 Elie:  We’re moving on the 5th of next month.  
Vamos nos mudar no dia 5 do próximo mês.

Myriam:  Okay, and which airport are we going to?  
Ok, e para qual aeroporto vamos?

 Elie:  We’re going to take the one on the north side.  
Nós vamos pegar o do lado norte.

Myriam:  Okay, I guess we better start cleaning our apartment.  
Ok, acho que é melhor começarmos a limpar nosso apartamento.

 Elie:  Yeah, we should sell some of our furniture away. 
Sim, devemos vender alguns de nossos móveis.

Myriam:  Sure, where can we sell them?  
Claro, onde podemos vendê-los?

 Elie:  Well, we could have a garage sale.  
Bem, poderíamos ter uma venda de garagem.

Myriam:  Sure, I love this idea!  
Claro, eu adoro essa ideia!

 Elie:  Let’s make a flyer to tell everyone in our neighborhood. 
Vamos fazer um panfleto para contar a todos em nossa vizinhança.
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Conversation Lesson 7
Paul:  Hey! Long time no see! Do you still work at the supermarket?  

Ei! Há quanto tempo! Você ainda trabalha no supermercado?
Anil:   No, I don’t. I recently started a new job. 

Não, eu não. Recentemente, comecei um novo trabalho.
Paul:  Where do you work?  

Onde você trabalha?
Anil:   I work at the public library.  

Eu trabalho na biblioteca pública.
Paul:  Oh, that’s wonderful. Why did you choose to work there?  

Oh, isso é maravilhoso. Por que você escolheu trabalhar lá?
Anil:   I have a passion for reading, and it’s a great opportunity to read new novels I’ve always been 

wanting to read. 
Tenho uma paixão pela leitura e é uma ótima oportunidade para ler novos romances que sempre quis 
ler.

Paul:  I’m very happy for you. What do you like most about your new job?  
Estou muito feliz por você. O que você mais gosta no seu novo emprego?

Anil:   I get to meet new people who also share the same passion for reading. We usually talk about our 
favorite books and authors. 
Conheço novas pessoas que também compartilham a mesma paixão pela leitura. Costumamos falar 
sobre nossos livros e autores favoritos.

Paul:  That does sound exciting. And what are your favorite books? 
Isso soa emocionante. E quais são seus livros favoritos?

Anil:   My favorite book is Harry Potter and the Deathly Hallows. What about you? 
Meu livro favorito é Harry Potter e as Relíquias da Morte. E você?

Paul:  I mainly read historical books. Right now, I’m reading one about World War II.  
Eu leio principalmente livros históricos. No momento, estou lendo um sobre a Segunda Guerra 
Mundial.

Anil:   I read those sometimes too. By the way, do you know there is a book fair coming up? 
Eu também leio esses às vezes. A propósito, você sabe que está chegando uma feira de livros?

Paul:  I didn’t! I want to check out their new science magazines.  
Eu não sabia! Quero dar uma olhada nas novas revistas de ciências.

Anil:   Yeah, I heard they are showing satellite images of Mars.  
Sim, ouvi dizer que eles estão mostrando imagens do satélite de Marte.

Paul:  We should go together.  
Deveríamos ir juntos.

Anil:   Sure thing. Did you know the fair will be hosted by the last Nobel Prize winner? 
Com certeza. Você sabia que a feira será organizada pelo último ganhador do Prêmio Nobel?

Paul:  I didn’t know that! Now I’m very excited to go. 
Eu não sabia disso! Agora estou muito animado para ir.

Anil:   Me too, I’ll pick you up at 10 am this Saturday to go.  
Eu também, vou buscá-lo às 10 horas deste sábado para irmos.

Paul:  Okay, that sounds good.  
Ok, isso parece bom.
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Conversation Lesson 8
Sarah:  Peter, how did your driving test go? 

Peter, como foi seu exame de condução?
Peter:  It went great. The teacher was very impressed by my driving skills.  

Foi ótimo. A professora ficou muito impressionado com minhas habilidades de direção.
Sarah:  What did she have you do during the test?  

O que ela pediu pra você fazer durante o teste?
Peter:  Well, we drove several blocks, and she tested me on knowing different street signs.  

Bem, nós dirigimos vários quarteirões, e ela me testou o conhecimento sobre diferentes placas de 
rua.

Sarah:  And did you have to park the car? 
E você teve que estacionar o carro?

Peter:  Yes, we drove in the parking lot, and she had me reverse into a parking spot. 
Sim, nós dirigimos no estacionamento, e ela me pediu para estacionar em uma vaga no 
estacionamento.

Sarah:  Were you able to park well? 
Você conseguiu estacionar bem?

Peter:  Yes, I use my side mirrors to park correctly.  
Sim, eu uso meus retrovisores para estacionar corretamente.

Sarah:  That’s great to hear! We’re very proud of you. 
Que bom ouvir isso! Estamos muito orgulhosos de você.

Peter:  Thanks, mom. I owe it to you and dad for teaching me how to drive.  
Obrigado mãe. Eu devo isso a você e ao pai por me ensinarem a dirigir.

Sarah:  Do you think you’re ready to have your own car now?  
Você acha que está pronto para ter seu próprio carro agora?

Peter:  Wow, I’d love that.  
Uau, eu adoraria isso.

Sarah:  What kind of car would you like? 
Que tipo de carro você gostaria?

Peter:  Well, I’ve always wanted a Tesla.  
Bem, eu sempre quis um Tesla.

Sarah:  Will you be able to afford a Tesla? 
Você será capaz de bancar um Tesla?

Peter:  I have been saving money for the last year, so I can make a down payment on the car.  
Estou guardando dinheiro desde o ano passado, então eu posso fazer um adiantamento no carro.

Sarah:  Wow, that is very responsible of you.  
Uau, isso é muito responsável da sua parte.

Peter:  Thank you. Without your help, I couldn’t have been a good driver.  
Obrigado. Sem a sua ajuda, eu não poderia ter sido um bom motorista.

Sarah:  Let’s gather your dad and your friends so we can celebrate.  
Vamos reunir com seu pai e seus amigos para que possamos comemorar.

Peter:  Okay, that sounds good. 
Ok, isso parece bem.
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Conversation Lesson 9
Sabrina:  Grandma, do you know that your house is haunted?  

Vovó, você sabe que sua casa é assombrada?
Grandma:  Darling, that is silly. What are you talking about?  

Querida, isso é bobagem. Do que você está falando?
Sabrina:  I heard a ghost last night!  

Eu ouvi um fantasma ontem à noite!
Grandma:  That’s impossible.  

Isso é impossível.
Sabrina:  I did, I swear. I heard loud voices in the hall yesterday.  

Eu juro. Ouvi vozes altas no corredor ontem.
Grandma:  You’re probably just imagining things.  

Você provavelmente está apenas imaginando coisas.
Sabrina:  I’m not. The ghost was speaking in another language, so I couldn’t hear.  

Eu não estou. O fantasma estava falando em outro idioma, então eu não pude ouvir.
Grandma:  Well, how come we’ve never heard them? 

Bem, como é que nunca os ouvimos?
Sabrina:  I don’t know. Maybe the ghost only shows up when I’m here.  

Eu não sei. Talvez o fantasma só apareça quando estou aqui.
Grandma:   You should go back to bed. Maybe you’re not feeling well.  

 Você deveria voltar para a cama. Talvez você não esteja se sentindo bem.
Sabrina:  Grandma, I’m serious!  

Vovó, estou falando sério!
Grandma:  The walls are thin. I think I heard you screaming last night.  

As paredes são finas. Acho que ouvi você gritando ontem à noite.
Sabrina:  We have to tell grandpa. Where is he?  

Temos que contar ao vovô. Onde ele está?
Grandma:  Grandpa is out in the garden watering our plants.  

Vovô está no jardim regando nossas plantas.
Sabrina:  What if something bad happens? 

E se algo ruim acontecer?
Grandma:  We’ve been living here for 30 years now. Nothing will happen.  

Estamos morando aqui há 30 anos. Nada vai acontecer.
Sabrina:  This house makes me scared. The stairs are always making a creak sound.  

Esta casa me assusta. As escadas estão sempre fazendo um som de rangido.
Grandma:  Yeah, we do need to remodel our home, especially our living room.  

Sim, precisamos remodelar nossa casa, especialmente nossa sala de estar.
Sabrina:  Well, I’m going back to bed then.  

Bem, vou voltar para a cama então.
Grandma:  Okay.  

OK.



15

15

Página © Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

Conversation Lesson 10
Mylene:  Hi, Mike, my name is Mylene. How are you? 

Olá, Mike, meu nome é Mylene. Como você está?
Mike:  Hi, Mylene, I’m doing well. 

Olá Mylene, estou indo bem.
Mylene:  I see you have an appointment to have an oral check-up tooth cleaning, is that correct? 

Vejo que você tem uma consulta para fazer um checkup oral de limpeza do dente, está correto?
Mike:  Yes, that’s right. 

Sim está certo.
Mylene:  Perfect, come here and fill out this form for me. 

Perfeito, venha aqui e preencha este formulário para mim.
Mike:  Okay, great, do you have a pen? 

Ok, ótimo, você tem uma caneta?
Mylene:  Yes, the pen is next to the clipboard. Please let me know when you’re finished. 

Sim, a caneta está próxima à prancheta. Informe-me quando terminar.
Mike:  Okay, I’ve just finished now. 

Ok, terminei agora.
Mylene:  Excellent, come with me to this room. 

Excelente, venha comigo para esta sala.
Mike:  Sure, can I put my coat down? 

Claro, posso deixar meu casaco?
Mylene:  Yes. Please lie down here, and I will begin working on your teeth. 

Sim. Por favor, deite-se aqui e começarei a trabalhar em seus dentes.
Mike:  So how do you enjoy being a dental assistant? 

Então, você gosta de ser assistente de dentista?
Mylene:  I really enjoy it actually. Helping clients to improve their smile makes me happy. And where are 

you from? 
Eu realmente gosto disso, na verdade. Ajudar os clientes a melhorar seu sorriso me faz feliz. E de 
onde você é?

Mike:  I grew up in a small farmland in Idaho near the countryside. 
Eu cresci em uma pequena terra em Idaho, perto do campo.

Mylene:  Wow, me too! What did you do growing up? 
Nossa Eu também! O que você fez quando crescia?

Mike:  Well, I really enjoyed watching hockey and baseball with my dad on television. 
Eu gostava muito de assistir hóquei e beisebol com meu pai na televisão.

Mylene:  Yes, me too. I can’t believe we have so much in common. Would you want to grab lunch with me 
sometime? 
Sim, eu também. Não acredito que temos muito em comum. Você gostaria de almoçar comigo 
algum dia?

Mike:  Sure, I’d love that. 
Claro, eu adoraria isso.

Mylene:  Okay, sounds good. I’ll give you my number on the way out. 
Ok, parece bom. Vou te dar meu número na saída.

Mike:  Perfect, I know a great place that serves deli sandwiches and has sports games playing in their 
restaurant. 
Perfeito, conheço um ótimo lugar que serve sanduíches deliciosos e que mostram jogos esportivos no 
restaurante.
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Conversation Lesson 11
Clara:  Brandon, I have a brilliant idea about how we can spice up our relationship. Do you want to hear it?  

Brandon, tenho uma ideia brilhante de como podemos apimentar nosso relacionamento. Você quer 
ouvir isso?

Brandon:  Sure, what is it?  
Claro, o que é?

Clara:  Well, I think it’d be fun to take dancing classes together.  
Bem, acho que seria divertido termos aulas de dança juntos.

Brandon:  That sounds interesting. What kind of dancing classes?  
Isso parece interessante. Que tipo de aulas de dança?

Clara:  Well, since we’re both competitive, I think we should try Tango.  
Bem, já que somos competitivos, acho que devemos experimentar o Tango.

Brandon:  That does sound fun. We can even enter in some dancing competitions.  
Isso parece divertido. Podemos até participar de algumas competições de dança.

Clara:  Great idea! Where can we find Tango classes?  
Boa ideia! Onde podemos encontrar aulas de tango?

Brandon:  Well, I saw an advertisement outside of our gym saying that there are Tango classes going on.  
Bem, eu vi um anúncio do lado de fora da nossa academia dizendo que há aulas de tango 
chegando.

Clara:  Perfect, we can sign up. How much are they?  
Perfeito, podemos nos inscrever. Quanto elas custam?

Brandon:  I think there is a monthly package of $50 we can enroll in.  
Acho que há um pacote mensal de U$ 50,00 em que podemos nos inscrever.

Clara:  Now, I’m very excited. We should get started this week!  
Agora estou muito empolgada. Deveríamos começar esta semana!

Brandon:  Yes, I agree. I know there is a local Tango competition in about 6 months from now.  
Sim eu concordo. Eu sei que há uma competição local de Tango daqui a 6 meses.

Clara:  Let’s start learning, and maybe after 50 classes or so, we can enter!  
Vamos começar a aprender, e talvez depois de 50 aulas ou mais, possamos entrar!

Brandon:  But do you think we can really become good dancers?  
Mas você acha que podemos realmente nos tornar bons dançarinos?

Clara:  Sure, we can. Remember when we took guitar and piano lessons?  
Claro que podemos. Lembra quando fizemos aulas de violão e piano?

Brandon:  Yeah, you’re right. I just fear that the judges would criticize us harshly.  
Sim, você está certa. Só temo que os juízes nos critiquem severamente.

Clara:  I’m sure we’ll both do great!  
Tenho certeza que nós dois vamos nos sair bem!

Brandon:  Okay, come on, let’s go sign-up right now!  
Ok, vamos lá, vamos nos inscrever agora!
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Conversation Lesson 12
Clara:  Wow, Brandon, can you believe we just won this Tango competition?  

Uau, Brandon, você acredita que acabamos de ganhar essa competição de tango?
Brandon:  It’s almost like a dream come true. But we have been practicing all year long.  

É quase como um sonho se tornando realidade. Mas estamos praticando o ano todo.
Clara:  Yeah. After last year’s competition, I have been so motivated to win this competition.  

Sim. Após a competição do ano passado, fiquei muito motivada para vencer esta competição.
Brandon:  Our timing was perfect. We danced perfectly to the sound of the music.  

Nosso momento foi perfeito. Nós dançamos perfeitamente ao som da música.
Clara:  Were you surprised that the judges loved our performance despite our performance last year?  

Você ficou surpreso que os juízes gostaram do nosso desempenho, apesar do desempenho do ano 
passado?

Brandon:  Not at all. Both of them saw how graceful our movements were.  
De modo nenhum. Ambos viram como nossos movimentos eram graciosos.

Clara:  True, I’m happy they let us rehearse in the ballroom before our performance.  
É verdade, estou feliz que nos deixaram ensaiar no salão de baile antes da nossa apresentação.

Brandon:  At the end of the day, we are happy to be winners.  
No final do dia, estamos felizes em ser vencedores.

Clara:  Can you believe that we have such a strong passion for Tango?  
Você acredita que temos uma paixão tão forte pelo Tango?

Brandon:  Yeah, I remember when we couldn’t even dance a minute without our teacher stopping us.  
Sim, lembro-me de quando não podíamos dançar nem um minuto sem que o nosso professor nos 
parasse.

Clara:  We have come a long way, haven’t we?  
Percorremos um longo caminho, não é?

Brandon:  Yes, it’s all thanks to you!  
Sim, tudo graças a você!

Clara:  Do you want to enter next year’s competition?  
Deseja participar da competição do próximo ano?

Brandon:  Yes, let’s do it. Promise me you will enter.  
Sim, vamos lá. Prometa-me que você entrará.

Clara:  Okay, I promise.  
Ok, eu prometo.

Brandon:  How about we celebrate by going to your favorite jazz concert this Saturday night?  
Que tal celebrarmos indo ao seu show de jazz favorito neste sábado à noite?

Clara:  I’d love that.  
Eu adoraria.

Brandon:  Great, I’ve got front row tickets to the show for the two of us!  
Ótimo, eu tenho os ingressos da primeira fila para o show para nós dois!
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Conversation Lesson 13
William:  Honey, where should we go on our annual camping trip?  

Querida, para onde devemos ir em nossa viagem anual de acampamento?
Isabella:  We can go to Colorado since there are beautiful landscapes.  

Podemos ir para o Colorado, já que há belas paisagens.
William:  I think that is too far. How about somewhere near our hometown?  

Acho que é longe demais. Que tal em algum lugar perto de nossa cidade natal?
Isabella:  Yes, there is a beautiful lake where we can go on a boat ride.  

Sim, há um belo lago onde podemos dar um passeio de barco.
William:  And since it’s close to home, we can stay more nights.  

E já que é perto de casa, podemos ficar mais noites.
Isabella:  What will our kids do?  

O que nossos filhos farão?
William:  Well, they can swim by the lake and play watersports.  

Bem, eles podem nadar pelo lago e praticar esportes aquáticos.
Isabella:  That’s fantastic. What can we do during the evenings? 

Isso é fantástico. O que podemos fazer durante a noite?
William:  We can all come together for campfires and sing to our favorite tunes. 

Todos nós podemos nos reunir em fogueiras e cantar nossas músicas favoritas.
Isabella:  Don’t forget grilling marshmallows and playing my guitar! 

Não se esqueça de grelhar marshmallows e tocar meu violão!
William:  Did you know there’s even a beautiful waterfall and cave around the area too? 

Você sabia que há ainda uma linda cachoeira e caverna ao redor da área também?
Isabella:  No, I didn’t, we should check it out.  

Não, eu não sabia, devemos dar uma olhada.
William:  Well, we should begin packing.  

Bem, devemos começar a fazer as malas.
Isabella:  Sure, what should we bring?  

Claro, o que devemos trazer?
William:  Well, we should bring our sailboat to the lake.  

Bem, devemos levar nosso veleiro para o lago.
Isabella:  What kind of camping gear do we need?  

Que tipo de equipamento de acampamento precisamos?
William:  I’d say a flashlight, lamp, and sleeping bags for all of us.  

Eu diria uma lanterna, lâmpada e sacos de dormir para todos nós.
Isabella:  Okay, could you tell our kids about this trip?  

Pode contar aos nossos filhos sobre essa viagem?
William:  Sure, they’re going to be so excited!  

Claro, eles vão ficar tão animados!
Isabella:  I know; I can’t wait to see their faces.  

Eu sei; Mal posso esperar para ver a cara deles.
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Conversation Lesson 14
Kathy:  Hi, Tom, are you still doing graffiti on walls?  

Oi, Tom, você ainda está fazendo grafite nas paredes?
Tom:  Yes, I know it’s vandalism, but I just don’t have any place to express my art.  

Sim, eu sei que é vandalismo, mas eu não tenho nenhum lugar para expressar minha arte.
Kathy:  Well. Would you like to paint a mural in front of our new jazz bar?  

Bem. Você gostaria de pintar um mural em frente ao nosso novo bar de jazz?
Tom:  I’d be happy to accept your offer.  

Ficaria feliz em aceitar sua oferta.
Kathy:  Excellent, we’d love to work with a talented artist and painter such as yourself.  

Excelente, adoraríamos trabalhar com um artista talentoso e pintor como você.
Tom:  No one has ever given me a chance before, I will do my best!  

Ninguém nunca me deu uma chance antes, eu farei o meu melhor!
Kathy:  Perfect, let me know if you need any help.  

Perfeito, me avise se precisar de ajuda.
Tom:  Well, I have been thinking about painting jazz players on your bar 

Bem, eu estive pensando em pintar tocadores de Jazz em seu bar
Kathy:  Great, could you make it look like the artwork on the modern building you used to paint on? 

Ótimo, você poderia fazer com que parecesse a obra de arte do edifício moderno em que costumava 
pintar?

Tom:  Sure, I want to draw them on a piece of paper first.  
Claro, eu quero desenhá-los em um pedaço de papel primeiro.

Kathy:  Well, how about painting directly on the wall instead?  
Bem, que tal pintar diretamente na parede?

Tom:  Are you sure about this? I don’t want to make a mistake.  
Tem certeza disso? Não quero cometer um erro.

Kathy:  Yes, I’m sure. Just let your inspiration come to you.  
Sim, tenho certeza. Deixe sua inspiração vir até você.

Tom:  Okay, I will go to the gift shop to buy a few supplies.  
Ok, eu vou à loja de presentes para comprar alguns suprimentos.

Kathy:  When you come back, I’ll remove the ice sculpture, so that you have room to work with.  
Quando você voltar, eu vou remover a escultura de gelo, para que você tenha espaço para trabalhar.

Tom:  Great, I can’t wait to produce the most beautiful art I’ve ever created.  
Ótimo, mal posso esperar para produzir a arte mais bonita que já criei.

Kathy:  Yes, I’m excited. I’m going to tell my employees.  
Sim, estou animada. Vou contar aos meus funcionários.

Tom:  I won’t let you down!  
Eu não vou decepcioná-la!
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Conversation Lesson 15
Thomas:  So, Florence, I heard you like to travel.  

Então, Florence, ouvi dizer que você gosta de viajar.
Florence:  Yes, that’s right. I love traveling around the globe!  

Sim, isso mesmo. Adoro viajar pelo mundo!
Thomas:  And how many countries have you been to? 

E em quantos países você já esteve?
Florence:  About 23 countries now.  

Cerca de 23 países até agora.
Thomas:  Oh, wow, that’s a lot. Where is your favorite place to go?  

Oh, uau, isso é muito. Onde é seu lugar favorito para ir?
Florence:  I know it sounds cliché, but I really love to go to New York City.  

Sei que parece clichê, mas adoro ir para Nova York.
Thomas:  New York City is fascinating. There are lots of tall buildings.  

Nova York é fascinante. Há muitos prédios altos.
Florence:  Yeah, they call it the city that never sleeps.  

Sim, eles a chamam de cidade que nunca dorme.
Thomas:  I’ve heard that too. I love visiting Time Square and Shopping on Fifth Avenue. 

Também ouvi isso. Adoro visitar a Time Square e fazer compras na 5ª Avenida.
Florence:  Yes, I love how the city makes you feel that anything is possible.  

Sim, eu amo como a cidade faz você sentir que tudo é possível.
Thomas:  Very true. I had a close friend who knew the architect of the famous Flatiron building.  

É verdade. Eu tinha um amigo próximo que conhecia o arquiteto do famoso edifício Flatiron.
Florence:  That’s incredible. I really miss all of the tourist attractions in New York City.  

Isso é incrível. Sinto falta de todas as atrações turísticas de Nova York.
Thomas:  What places do you like to visit?  

Que lugares você gosta de visitar?
Florence:  I’m a photographer. So I love to take pictures at Central Park and the Empire State Building. 

Sou fotógrafa. Adoro tirar fotos no Central Park e no Empire State Building.
Thomas:  Can I see some of the photos you’ve taken?  

Posso ver algumas das fotos que você tirou?
Florence:  Sure, I have them on my laptop.  

Claro, eu tenho no meu laptop.
Thomas:  The last time I’ve been to Manhattan; I remember meeting Tom Cruise at the Grand Central 

Terminal.  
A última vez que estive em Manhattan; Lembro-me de encontrar Tom Cruise no Terminal Grand 
Central.

Florence:  Wow, no way! That is so cool.  
Uau, sério! Isso é tão legal.

Thomas:  What is your favorite memory?  
Qual é sua memória favorita?

Florence:  Well, my Dad took me to a Yankees game when I was just six years old. I’ll never forget that day. 
Bem, meu pai me levou a um jogo dos Yankees quando eu tinha apenas seis anos. Nunca 
esquecerei esse dia.
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Conversation Lesson 16
James:  Kids, I’m thinking of making spaghetti for lunch, what do you think?  

Crianças, estou pensando em fazer espaguete para o almoço, o que acham?
David:  I don’t like spaghetti. Can we get McDonald’s instead?  

Eu não gosto de espaguete. Podemos comprar McDonald’s em vez disso?
James:  Are you sure you really want to eat at a fast-food restaurant? 

Tem certeza que quer comer em um restaurante de fast-food?
David:  Yes, Dad, we love fast-food!  

Sim, pai, adoramos fast-food!
James:  Okay, come on, kids meet me in the car. I’ll grab my credit card.  

Ok, vamos lá, crianças me encontre no carro. Vou pegar meu cartão de crédito.
David:  Okay, I’m starving.  

Certo, estou morrendo de fome.
James:  Well, we haven’t had McDonald’s in a while. What do you want to order? 

Não comemos McDonald’s há algum tempo. O que vocês querem pedir?
David:  I want a happy meal!  

Eu quero um Mc Lanche-Feliz!
James:  Is that all? 

Isso é tudo?
David:  I also want a side of French fries and soda.  

Eu também quero uma batata frita e refrigerante.
James:  Is Coca-Cola okay with you?  

Coca-Cola está bem pra vocês?
David:  Yes. Please! 

Sim. Por favor!
James:  Great, I’ll go to the cashier.  

Ótimo, vou ao caixa.
David:  Dad, what are you getting?  

Pai, o que você vai pedir?
James:  I want a big mac meal with a bottle of water.  

Eu quero um Big Mac com uma garrafa de água.
David:  Okay, Dad, we’ll wait right here.  

Ok, pai, vamos esperar aqui.
James:  Kids, can you go grab us a seat and get me an extra napkin, fork, and spoon? 

Crianças, podem pegar um assento pra gente e conseguir pra mim um guardanapo, garfo e colher 
extra?

David:  Sure thing!  
Claro que sim!

James:  Great, let me go check the prices of the Happy Meal. 
Ótimo, deixe-me ir verificar os preços do Mac Lanche Feliz.

David:  Okay, we can’t wait!  
Ok, mal podemos esperar!
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Conversation Lesson 17
William:  Should we move in together? What do you think? 

Devemos morar juntos? O que você acha?
Valeria:  Well, you are always at my place. I think it’s a good idea.  

Bem, você está sempre na minha casa. Acho que é uma boa ideia.
William:  Yes, but do you think it’ll be too fast? 

Sim, mas você acha que será muito rápido?
Valeria:  Well, we are in love with each other.  

Bem, estamos apaixonados um pelo outro.
William:  Do you think we would be good roommates?  

Acha que seríamos bons colegas de quarto?
Valeria:  Sure, we would. I will help you with the dishes, clean and do whatever you want.  

Claro, nós seriamos. Eu vou ajudá-lo com as louças, limpar e fazer o que você quiser.
William:  We can always test it out and see how it goes.  

Podemos sempre testar isso e ver como vai.
Valeria:  Yes, when should we move in together? 

Sim, quando devemos morar juntos?
William:  Well, my lease is up at the end of this month.  

Bem, meu contrato termina no final deste mês.
Valeria:  Perfect, do you want to move in together next month? 

Perfeito, você quer morar junto no mês que vem?
William:  Sure, we can begin looking. Should we rent an apartment or buy a house?  

Claro, podemos começar a procurar. Devemos alugar um apartamento ou comprar uma casa?
Valeria:  I think we should rent an apartment first.  

Acho que devemos alugar um apartamento primeiro.
William:  Do you want to buy a house one day? 

Você quer comprar uma casa um dia?
Valeria:  Sure, I’d love that. It would be a dream to live in a beautiful house with you.  

Claro, eu adoraria. Seria um sonho viver em uma bela casa com você.
William:  Wow, I’m very excited. Should we tell our families? 

Estou muito animado. Devemos contar às nossas famílias?
Valeria:  Yes, I’ll call my parents and tell them the good news!  

Sim, vou ligar para meus pais e contar a eles a boa notícia!
William:  Me too. Where would you like to move?  

Eu também. Para onde você gostaria de se mudar?
Valeria:  I think we should stay in the same area—something small, but also in the city. 

Acho que devemos ficar na mesma área — algo pequeno, mas também na cidade.
William:  Great, we will be close to our jobs.  

Ótimo, estaremos perto de nossos trabalhos.
Valeria:  I’m very excited.  

Estou muito empolgada.
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Conversation Lesson 18
Mommy:  Johnny, it’s the first time you’re at a dental clinic. How do you feel?  

Johnny, é a primeira vez que você está em uma clínica odontológica. Como você se sente?
Johnny:  I’m super nervous, Mom. I don’t want to go in. 

Estou super nervoso, mãe. Eu não quero entrar.
Mommy:  We’re already in the waiting room. Besides, we need to fix your cavity.  

Já estamos na sala de espera. Além disso, precisamos consertar esta sua cavidade.
Johnny:  But mom, I’ve heard they will use a needle.  

Mas mãe, ouvi dizer que eles vão usar uma agulha.
Mommy:  Son, that is not true. 

Filho, isso não é verdade.
Johnny:  I’ve heard stories that you will bleed a lot.  

Ouvi histórias de que a pessoa vai sangrar muito.
Mommy:  The dentist will numb your mouth, so it’ll be fine.  

O dentista vai anestesiar sua boca, então vai ficar tudo bem.
Johnny:  Okay, can we eat ice cream after?  

Ok, podemos tomar sorvete depois?
Mommy:  I don’t think the dentist will allow that. We should have something soft such as soup. 

Não acho que o dentista permitirá isso. Deveríamos ter algo leve como sopa.
Johnny:  Aw, I really would like to have my favorite food to eat.  

Ah, eu realmente gostaria de ter minha comida favorita para comer.
Mommy:  After you heal, mommy will get you your favorite food. 

Depois que você se curar, a mamãe vai te dar sua comida favorita.
Johnny:  Okay, when is the secretary coming? 

Quando vem a secretária?
Mommy:  They said about 10 am, our appointment will begin.  

Disseram que por volta das 10h nossa consulta começará.
Johnny:  Okay, I really hope this goes well.  

Espero que tudo corra bem.
Mommy:  It will be fine, son. Have you brushed your teeth this morning? 

Vai ficar tudo bem, filho. Você escovou os dentes esta manhã?
Johnny:  Yes, I did.  

Sim, eu escovei.
Mommy:  Did you feel any pain in your cavity tooth? 

Sentiu alguma dor na cavidade do dente?
Johnny:  Yes, a little.  

Sim, um pouco.
Mommy:  Okay, we’ll let the dentist know.  

Certo, vamos avisar o dentista.
Johnny:  Okay.  

Ok.
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Conversation Lesson 19
Jeffrey:  Hey, Raoul, you got the lottery ticket from last week? 

Raoul, você pegou o bilhete de loteria da semana passada?
Raoul:  A moment. Let me check my pockets.  

Um momento. Deixe-me checar meus bolsos.
Jeffrey:  Okay, I have a feeling it could be the winning ticket. 

Tenho a sensação de que pode ser o bilhete premiado.
Raoul:  Well, I seemed to have lost it.  

Bem, parece que eu perdi.
Jeffrey:  Wait, what do you mean you’ve lost the lottery ticket?  

Espere, o que quer dizer com você perdeu o bilhete de loteria?
Raoul:  I mean, what I said I lost it!  

Quero dizer, o que eu disse que o perdi!
Jeffrey:  Well, I thought you left it in your jacket, how could you lose such an important thing!  

Bem, eu pensei que você deixou em sua jaqueta, como você poderia perder uma coisa tão 
importante!

Raoul:  I was in a rush this morning, and I got distracted. 
Eu estava com pressa esta manhã, e eu me distraí.

Jeffrey:  Do you think it’s somewhere around your house?  
Você acha que está em algum lugar da sua casa?

Raoul:  No, I think I might’ve left it at the train station. 
Não, acho que deixei na estação de trem.

Jeffrey:  Well, double-check your wallet, suit, jacket, and all your belongings!  
Bem, verifique sua carteira, terno, jaqueta, e todos os seus pertences!

Raoul:  Maybe we should just buy another ticket.  
Talvez devêssemos comprar outro bilhete.

Jeffrey:  Fine, I guess we should. 
Tudo bem, acho que devemos.

Raoul:  I’m sorry for losing the ticket you bought.  
Desculpe por perder o bilhete que comprou.

Jeffrey:  It’s okay Raoul, I forgive you.  
Tudo bem Raoul, eu te perdoo.

Raoul:  Come on, let’s head down to the theater to buy another one.  
Vamos ao teatro comprar outro.

Jeffrey:  Okay, one second. I’m going to grab my bag.  
Ok, um segundo. Vou pegar minha bolsa.

Raoul:  What are the chances we will win? 
Quais são as chances de ganharmos?

Jeffrey:  Slim, but it’s worth a shot.  
Pouca, mas vale a pena tentar.

Raoul:  Alright, let’s try.  
Tudo bem, vamos tentar.
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Conversation Lesson 20
Brenda:  Daniel, why are you always late for work.  

Daniel, por que você está sempre atrasado para o trabalho.
Daniel:  Honestly, I’m not sure. I just can’t wake up on time.  

Honestamente, não tenho certeza. Não consigo acordar a tempo.
Brenda:  Maybe you just need to prepare better. Have you tried going to bed earlier?  

Talvez você só precise se preparar melhor. Você já tentou ir para a cama mais cedo?
Daniel:  Yes, I have.  

Sim, já tentei.
Brenda:  Do you have an alarm clock? 

Você tem um despertador?
Daniel:  Yes, but I have trouble getting out of bed.  

Sim, mas tenho problemas para sair da cama.
Brenda:  Hmm, maybe you need to prepare your breakfast the night before.  

Hum, Talvez precise preparar seu café da manhã na noite anterior.
Daniel:  I’ve already tried that. I just eat breakfast very slow.  

Já tentei isso. Eu tomo café da manhã muito devagar.
Brenda:  How about putting your clothes out the night before.  

Que tal separar suas roupas na noite anterior.
Daniel:  Yes, I’ve tried that too. 

Sim, eu tentei isso também.
Brenda:  I think we should get you a new alarm clock that plays your favorite song.  

Acho que devemos comprar um novo despertador para você que toque sua música favorita.
Daniel:  Do you really think that would work? 

Você realmente acha que isso funcionaria?
Brenda:  Yes, we won’t know until we try. 

Sim, não saberemos até tentarmos.
Daniel:  Okay, I can put it next to my bed near my glasses.  

Ok, eu posso colocá-lo ao lado da minha cama perto dos meus óculos.
Brenda:  Alright, well, let’s head down to the department store today. 

Tudo bem, bem, vamos para a loja de departamentos hoje.
Daniel:  Great idea, maybe we can get you your favorite perfume too. 

Ótima ideia, talvez possamos comprar seu perfume favorito também.
Brenda:  Can you buy me a piece of jewelry too? 

Você pode comprar uma joia para mim também?
Daniel:  Sure thing. I’m thankful to have you around.  

Claro que sim. Sou grato por ter você por perto.
Brenda:  Me too. I love going shopping. 

Eu também. Adoro ir às compras.
Daniel:  Okay, let’s head out.  

Ok, vamos sair.
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Conversation Lesson 21
Christopher:  Wow Samantha, it was great running into you at yoga class!  

Uau Samantha, foi ótimo topar com você na aula de ioga!
Samantha:  Me too, we really need to catch up soon.  

Eu também, precisamos colocar o papo em dia logo.
Christopher:  We’ve been going here for years now, and we love it.  

Estamos aqui há anos e adoramos.
Samantha:  Yeah, I’ve been looking for some relaxing time and improve my inner self.  

Sim, eu estou procurando por algum momento de relaxamento e assim melhorar meu eu 
interior.

Christopher:  It’s fantastic, you’ll love the instructors.  
Isso é fantástico, você vai adorar os instrutores.

Samantha:  Well, do you want to come to the coffee shop with us after class? 
Bem, você quer ir ao café conosco depois da aula?

Christopher:  Sure, I’d love that. 
Claro, eu adoraria.

Samantha:  There’s a Cafe located just two blocks south of our yoga studio.  
Há um café localizado apenas dois quarteirões ao sul do nosso estúdio de ioga.

Christopher:  Let me grab my scarf, and we’ll be out the door! 
Deixe-me pegar meu cachecol, e a gente já vai sair.

Samantha:  It’s surreal to run into my classmates from high school.  
É surreal encontrar por acaso meus colegas do colégio.

Christopher:  Yes, it is. I like your new short hair that you have. You’ve changed a lot.  
Sim, é. Gosto do seu novo cabelo curto que você tem. Você mudou muito.

Samantha:  You as well. You have curly hair now too. 
Você também. Você tem cabelo encaracolado agora inclusive.

Christopher:  Also, I have a confession. I love your makeup. Who is your makeup artist? 
Além disso, tenho uma confissão. Adoro sua maquiagem. Quem é seu maquiador?

Samantha:  Well, when I moved here. My co-worker suggested trying this makeup artist who used only 
natural products. 
Bem, quando me mudei para cá. Meu colega do trabalho sugeriu testar com este maquiador 
que usava apenas produtos naturais.

Christopher:  Wow, you definitely have to tell me more later. 
Uau, você definitivamente tem que me dizer mais depois.

Samantha:  Great, well, let’s order some coffee.  
Ótimo, bem, vamos pedir um café.

Christopher:  Good idea. I could use an espresso shot. What would you like? 
É uma boa ideia. Eu adoraria um café expresso. O que você gostaria?

Samantha:  I’d like an iced coffee, please.  
Eu gostaria de um café gelado, por favor.

Christopher:  Okay, great, I’ll grab you one.  
Ok, ótimo, eu vou pegar um para você.

Samantha:  Thanks, I’ll grab us a table by the window.  
Obrigada, vou pegar uma mesa perto da janela.
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Conversation Lesson 22
Richard:  Hey, Martha, how was your trip to the thrift store?  

Martha, como foi sua ida ao brechó?
Martha:  It was amazing, I bought so many exceptional items.  

Foi incrível, comprei vários itens excepcionais.
Richard:  Why do you like to go to thrift stores?  

Por que você gosta de ir a brechós?
Martha:  I love finding little gems that have been abandoned and giving them a second chance.  

Adoro encontrar pequenas joias que foram abandonadas e dar-lhes uma segunda chance.
Richard:  I mean, what kind of items could you possibly find that is valuable?  

Quero dizer, que tipo de itens você poderia achar que é valioso?
Martha:  Well, the other day, I found a new pair of shoes worth $100 that I only paid $2 for. 

Bem, outro dia, encontrei um novo par de sapatos no valor de U$100,00 que eu só paguei U$ 2,00.
Richard:  Wow, that’s incredible!  

Uau, isso é incrível!
Martha:  Yeah, I also bought a new hat from the 60’s, some porcelain tea cups from Taiwan and an old sofa 

perfect for my living room. 
Sim, eu também comprei um chapéu novo dos anos 60, algumas xícaras de chá de porcelana de 
Taiwan e um sofá antigo perfeito para minha sala de estar.

Richard:  Wow, that’s quite a lot. But I’m still skeptical. Are you sure you just didn’t get lucky?  
Uau, isso é bastante. Mas ainda estou cético. Você tem certeza que apenas não teve sorte?

Martha:  Last week, I got a leather coat for $5, a pashmina from India for $3, and an antique guitar.  
Semana passada, comprei um casaco de couro por $5, uma pashmina da Índia por $3, e um violão 
antigo.

Richard:  Okay, I give it up to you. You’re quite good at finding hidden treasures.  
Tudo bem, você venceu. Você é muito bom em encontrar tesouros escondidos.

Martha:  Maybe I can show you how to go thrift shopping too. 
Talvez eu possa te mostrar como ir as compras no brechó também.

Richard:  I’d love that. What’s your favorite item you’ve found? 
Eu adoraria isso. Qual é o seu item favorito que você encontrou?

Martha:  I love this pink silk blanket I bought for only $4 once.  
Eu adoro esse cobertor de seda rosa que comprei por apenas $4 uma vez.

Richard:  That’s amazing.  
Isso é incrível.

Martha:  One day, I want to open my own thrift store to sell every little treasure I’ve accumulated over the 
years. 
Um dia, quero abrir meu próprio brechó para vender todos os tesouros que acumulei ao longo dos 
anos.

Richard:  I’ll be the first to visit your shop when it’s open.  
Serei o primeiro a visitar sua loja quando estiver aberta.

Martha:  I’d love your support! 
Eu adoraria o seu apoio!
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Conversation Lesson 23
Mark:   Jack, are you ready for the winter?  

Jack, você está pronto para o inverno?
Jack:   Yes, I love it!  

Sim, o adoro!
Mark:   Really, why do you love it so much? It’s very cold.  

Sério, por que você o ama tanto? É muito frio.
Jack:   There’s just something magical about Christmas.  

Há algo de mágico no Natal.
Mark:   I mean it is very festive, I’ll give you that.  

Quero dizer, ele é muito festivo, devo admitir.
Jack:   Yes, it might be colder. But we get to celebrate Christmas and New Year’s Eve with family and 

friends. 
Sim, pode ser mais frio. Mas podemos celebrar o Natal e o Ano Novo com a família e os amigos.

Mark:   Do you have any winter traditions that you do every year? 
Você tem alguma tradição de inverno que faz todos os anos?

Jack:   Yes, I love participating in winter sports like skiing, snowboarding, and ice-skating.  
Sim, adoro participar de esportes de inverno como esqui, snowboard e patinação no gelo.

Mark:   That’s fantastic. Personally, I love to stay indoors and watch Christmas movies since it’s so cold.  
Isso é fantástico. Pessoalmente, adoro ficar em casa e assistir a filmes natalinos, já que faz muito frio.

Jack:   It’s an excellent opportunity to play with my children too.  
É uma excelente oportunidade para brincar com meus filhos também.

Mark:   Yeah, I bet. What do you do with your children? 
Sim, eu aposto que sim. O que você faz com seus filhos?

Jack:   Well, we make snowmen and angels in the snow. Sometimes we have a snowball fight too!  
Bem, fazemos bonecos de neve e anjos na neve. Às vezes, também temos luta de bola de neve!

Mark:   That does sound fun. Did you get to do that when you were a kid? 
Isso parece divertido. Você conseguiu fazer isso quando era criança?

Jack:   Yes, I’ve enjoyed wintertime since I was a kid myself.  
Sim, eu gosto do inverno desde que era criança.

Mark:   That makes sense. And do you leave presents for your children? 
Isso faz sentido. E você deixa presentes para seus filhos?

Jack:   Yes, I even dress up as Santa Claus on Christmas. And I leave them presents under the tree and in 
their stockings.  
Sim, eu até me visto como Papai Noel no Natal. E deixo presentes debaixo da árvore e nas meias deles.

Mark:   Wow, Jack, you are a great parent.  
Uau, Jack, você é um ótimo pai.

Jack:   Thank you, I just want to be a good Dad.  
Obrigado, eu só quero ser um bom pai.
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Conversation Lesson 24
John:   Hey, Karla, so how was your day at work?  

Ei, Karla, como foi seu dia no trabalho?
Karla:   Oh, it was terrible.  

Oh, foi terrível.
John:   Aw, why is that?  

Ah, por quê?
Karla:   Well, usually all of my customers are great, but I had a new customer who was really rude.  

Bem, normalmente todos os meus clientes são ótimos, mas eu tive um novo cliente que era muito 
rude.

John:   Oh, how was he rude? 
Oh, como ele foi rude?

Karla:   Well, he swore a lot. And he kept smoking inside the restaurant.  
Bem, ele xingou muito. E ele continuou fumando dentro do restaurante.

John:   Wow, who smokes inside a restaurant? 
Quem fuma dentro de um restaurante?

Karla:   I know. He ordered beef, soup, and beer. Afterward, he didn’t even tip me.  
Pois é. Ele pediu carne, sopa e cerveja. Depois, ele nem me deu gorjeta.

John:   That is a very rude customer. So did he ever stop smoking? 
Esse é um cliente muito rude. Então ele parou de fumar?

Karla:   I had to remind him five times before he finally stopped.  
Tive que lembrá-lo cinco vezes antes que ele finalmente parasse.

John:   Yeah, that’s really not nice. Well, I’m glad all customers aren’t like him. 
Sim, isso não é legal. Bem, fico feliz que todos os clientes não sejam como ele.

Karla:   I hope he doesn’t come back. Could you pour me a glass of wine? I could use one tonight.  
Espero que ele não volte. Poderia me servir uma taça de vinho? Eu mereço uma essa noite.

John:   Sure. Would you like red or white?  
Certeza. Você gostaria de vinho tinto ou branco?

Karla:   Red, please.  
Tinto, por favor.

John:   Okay. And how is the clerk doing? I heard she was really ill.  
Ok. E como está a balconista? Ouvi dizer que ela estava muito doente.

Karla:   She is feeling better. I think she caught a bad case of the flu from another waitress in our 
restaurant.  
Ela está se sentindo melhor. Acho que ela pegou uma gripe severa de outra garçonete do nosso 
restaurante.

John:   It is flu season. Be careful.  
É época de gripe. Tenha cuidado.

Karla:   Yeah, I will. Can you grab the bowl of salad from the refrigerator too? 
Sim, eu vou. Você pode pegar a tigela de salada da geladeira também?

John:   Sure, I’ll bring it to you.  
Claro, eu vou trazê-la para você.

Karla:   Thanks.  
Obrigada. 
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Conversation Lesson 25
Mom:  Hi, Jimmy, how was your day at school? 

Oi, Jimmy, como foi seu dia na escola?
Jimmy:  It was great, mom. I learned about climate change and how pollution affects our planet.  

Foi ótimo, mãe. Aprendi sobre as mudanças climáticas e como a poluição afeta nosso planeta.
Mom:  Wow, that’s amazing! I’m impressed. 

Uau, isso é incrível! Estou impressionada.
Jimmy:  Yeah, pollution is terrible, and it’s hurting our planet.  

Sim, a poluição é terrível, e está prejudicando nosso planeta.
Mom:  Well, I’m very proud of you. Do you know how we can stop it? 

Bem, estou muito orgulhosa de você. Sabe como podemos pará-lo?
Jimmy:  No, I don’t. How? 

Não, eu não sei. Como?
Mom:  Well, we can do something called composting to help mother nature.  

Bem, podemos fazer algo chamado compostagem para ajudar a mãe natureza.
Jimmy:  What’s composting? 

O que é compostagem?
Mom:  Well, it’s reducing waste, re-using current materials, and recycling. We can start by compiling 

domestic waste and put it in a trash can.  
Bem, é reduzir o desperdício, reutilizar os materiais atuais e reciclar. Podemos começar recolhendo  
os resíduos domésticos e colocá-los em uma lata de lixo.

Jimmy:  Wow, okay, I’d love to help.  
Uau, ok, eu adoraria ajudar.

Mom:  And then, we can use a shovel to bury these organic waste into the ground.  
E então, podemos usar uma pá para enterrar esses resíduos orgânicos no solo.

Jimmy:  Wow, that’s really fun. Where did you learn all of this? 
Uau, isso é muito divertido. Onde você aprendeu tudo isso?

Mom:  Well, I used to love taking environmental classes.  
Bem, eu adorava ter aulas de meio ambiente.

Jimmy:  Why doesn’t the government do anything about this?  
Por que o governo não faz nada sobre isso?

Mom:  You know, that’s a good question.  
Sabe, essa é uma boa pergunta.

Jimmy:  At our school, we can volunteer to help the environment. 
Em nossa escola, podemos nos voluntariar para ajudar o meio ambiente.

Mom:  And what can you volunteer for? 
E para que você pode se voluntariar?

Jimmy:  This Saturday, volunteers can clean the beach. 
Neste sábado, voluntários podem limpar a praia.

Mom:  That is a great idea. You should sign up!  
É uma ótima ideia. Você deveria se inscrever! 
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Conversation Lesson 26
Robert:  Hey, Tiffany, how did moving into your new apartment go? 

Ei, Tiffany, como foi se mudar para o seu novo apartamento?
Tiffany:  It was fantastic! It was a long exhausting day, but I had a lot of help, thankfully. 

Foi fantástico! Foi um longo dia cansativo, mas tive muita ajuda, felizmente.
Robert:  Oh, who helped you? 

Ah, quem te ajudou?
Tiffany:  I had some of my coworkers help pack boxes, and two of my neighbors move furniture. 

Eu tive ajuda de alguns colegas de trabalho para empacotar as caixas, e dois dos meus vizinhos 
mudaram a mobília.

Robert:  That’s great to hear!  
É ótimo ouvir isso!

Tiffany:  Yeah, I even had a friend from one of my painting classes help with the cleaning after.  
Sim, até tive um amigo de uma das minhas aulas de pintura para ajudar na limpeza depois.

Robert:  I’m glad you had help. Did you get to celebrate after? 
Fico feliz que tenha tido ajuda. Você comemorou depois?

Tiffany:  Yes, we ordered some pizza with French fries and cold drinks.  
Sim, pedimos pizza com batatas fritas e bebidas geladas.

Robert:  Ah, I love pizza.  
Ah, eu amo pizza.

Tiffany:  Me too! Now I hope that I like my new place.  
Eu também! Agora espero que eu goste do meu novo lugar.

Robert:  Why did you move in the first place? 
A princípio por que você se mudou?

Tiffany:  I wanted to live in a place close to my job.  
Eu queria morar em um lugar perto do meu trabalho.

Robert:  Well, I do have two bookshelves I’m planning to get rid of them. Would you like them? 
Bem, eu tenho duas estantes de livros que planejo me livrar delas. Você gostaria delas?

Tiffany:  Sure, that’s great. I have a lot of books, actually.  
Claro, isso é ótimo. Tenho muitos livros, na verdade.

Robert:  Perfect. Is your apartment all set up? 
Perfeito. Seu apartamento está todo montado?

Tiffany:  Almost, I have to call the maintenance crew to help fix my sink and faucet.  
I think there is a leak.  
Quase, eu tenho que chamar a equipe de manutenção para ajudar a consertar minha pia e torneira.  
Acho que há um vazamento.

Robert:  I hope that goes well.  
Espero que corra bem.

Tiffany:  Thank you, me too! I’m going to go home now. See you soon. 
Obrigada, eu também espero! Vou para casa agora. Te vejo depois.

Robert:  You too!  
Você também! 
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Conversation Lesson 27
Mark:  Luke, what’s the craziest story that ever happened to you? 

Luke, qual é a história mais louca que já aconteceu com você?
Luke:  Well, to be honest, I’m very embarrassed to say.  

Bem, para ser honesto, tenho muita vergonha de dizer.
Mark:  Oh, don’t be. Please share.  

Oh, não fique. Por favor, compartilhe.
Luke:  Okay, on Christmas Eve, 2008, I was arrested twice in one day.  

Tudo bem, na véspera de Natal de 2008, fui preso duas vezes em um dia.
Mark:  Wow, no way! How did that happen?  

Uau, sério! Como é que isso aconteceu?
Luke:  In the morning, I was in a public area near the sidewalk, and I was yelling. The police thought I was 

drunk. 
De manhã, eu estava em uma área pública perto da calçada, e eu estava gritando. A polícia achou que 
eu estava bêbado.

Mark:  That’s unbelievable. And they arrested you for that?  
Isso é inacreditável. E eles te prenderam por isso?

Luke:  Yes, I was taken to the police station. 
Sim, fui levado para a delegacia.

Mark:  When did they let you leave? 
Quando deixaram você sair?

Luke:  They let me leave once they saw that I was better and more behaved.  
Eles me deixaram sair quando viram que eu estava melhor e mais comportado.

Mark:  How did the second arrest happen?  
Como aconteceu a segunda prisão?

Luke:  After that incident, I was mad. And I decided to drink and drive.  
Depois daquele incidente, fiquei furioso. E eu decidi beber e dirigir.

Mark:  And then a police officer caught you? 
E então um policial te pegou?

Luke:  Yes, that night, I was arrested again. The police officer pulled me over near the bus station.  
Sim, naquela noite, fui preso de novo. O policial me parou perto da rodoviária.

Mark:  Wow, what did they do? 
O que eles fizeram?

Luke:  I was severely punished and heavily fined.  
Fui severamente punido e fortemente multado.

Mark:  That’s not good. Well, I’m glad you learned your lesson. 
Isso não é bom. Fico feliz que tenha aprendido a lição.

Luke:  Yeah, my family was mad at me for a very long time.  
Sim, minha família ficou brava comigo por muito tempo.

Mark:  Well, I’m always here for you. I’m going to go grab my truck and be a tourist for the day.  
Bem, eu estou sempre aqui por você. Vou pegar meu caminhão e ser um turista por hoje.

Luke:  Okay, see you again soon!  
Ok, vejo você novamente em breve! 
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Conversation Lesson 28
James:  Hey honey, why is there a baby goose on our balcony?  

Ei querida, por que tem um filhote de ganso na nossa varanda?
Laura:  Oh, I’m sorry, I forgot to tell you. I found the gosling in the street injured. 

Oh, desculpe, esqueci de te dizer. Encontrei o filhote de ganso ferido na rua.
James:  But why did you bring it home? 

Mas por que você o trouxe para casa?
Laura:  Well, I’m a veterinarian, and I had to do something.  

Bem, eu sou veterinária, e eu tinha que fazer alguma coisa.
James:  Couldn’t you bring it to somewhere else?  

Você não poderia conduzi-lo para outro lugar?
Laura:  I had to do what’s best for the bird. It had nowhere else to go.  

Eu tinha que fazer o que é melhor para a ave. Ele não tinha para onde ir.
James:  Well, what are we going to do with this gosling now?  

Bem, o que vamos fazer com esse filhote de ganso agora?
Laura:  We’ll let it stay until it recovers.  

Vamos deixá-lo ficar até que ele se recupere.
James:  I don’t want it lying around in the house, though.  

No entanto, Eu não quero que ele fique por aí em casa.
Laura:  I promise I won’t let it in the house. It will stay on the balcony.  

Prometo que não vou deixá-lo entrar em casa. Ele vai ficar na varanda.
James:  Hmm, I’m not sure about this.  

Hum, Não tenho certeza sobre isso.
Laura:  Come on. Otherwise, it will die.  

Vamos lá. Caso contrário, ele vai morrer.
James:  Okay, fine, it may stay here.  

Ok, tudo bem, ele pode ficar aqui.
Laura:  Thank you, you’re the best!  

Obrigada, você é o melhor!
James:  No problem. Remember when you brought a frog home too, one time? 

Sem problemas. Lembra quando você trouxe um sapo para casa também, uma vez?
Laura:  Yes, I do. I love animals!  

Sim, eu lembro. Eu amo animais!
James:  What animals do you like? 

De quais animais você gosta?
Laura:  I really want to see a camel, tiger, and elephant.  

Eu realmente quero ver um camelo, tigre e elefante.
James:  We should go to the zoo then. 

Devemos ir ao zoológico, então.
Laura:  Sure, I’d love to!  

Claro, eu adoraria! 
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Conversation Lesson 29
Mary:  Hey, Audrey, what should we have for lunch today? 

Ei, Audrey, o que devemos almoçar hoje?
Audrey:  I’m not sure, Mary. How about we try the new sushi restaurant?  

Não tenho certeza, Mary. Que tal experimentarmos o novo restaurante de sushi?
Mary:  Well, I’m not a big fan of seafood, actually. How about we go to an Italian place?  

Bem, eu não sou muito fã de frutos do mar, na verdade. Que tal irmos a um lugar italiano?
Audrey:  I just had pasta yesterday for dinner. Can we try something different?  

Eu comi macarrão ontem no jantar. Podemos tentar algo diferente?
Mary:  Hmm, well, maybe we can look at the local newspaper to see if there are any deals.  

Hum, bem, talvez possamos olhar no jornal local para vermos se há alguma oferta.
Audrey:  Look, Mary! I found a restaurant that offers a “two for one” lunch.  

Olha, Mary! Encontrei um restaurante que oferece um almoço “de dois por um.”
Mary:  What does that entail? 

O que isso implica?
Audrey:  That means you buy one lunch; you get one free. 

Isso significa que você paga um almoço; você ganha um de graça.
Mary:  Wow, that’s amazing. Let’s go!  

Uau, isso é incrível. Vamos lá!
Audrey:  Mary, what are you ordering? 

Mary, o que você está pedindo?
Mary:  I’m going to get Pizza. How about you? 

Eu vou pedir Pizza. E quanto a você?
Audrey:  I’m going to get garlic salmon.  

Eu vou pedir salmão com alho.
Mary:  Okay, let’s call the waiter over.  

Certo, vamos chamar o garçom.
Audrey:  I wonder what kind of sauce they have.  

Eu queria saber que tipo de molho eles têm.
Mary:  I also want to see if they have any good salad options.  

Eu também quero ver se eles têm alguma boa opção de salada.
Audrey:  Yes, me too!  

Sim, eu também!
Mary:  What’s taking the waiter so long? 

Por que o garçom está demorando tanto?
Audrey:  I’m not sure. It seems to be very busy today for lunch.  

Eu não tenho certeza. Parece estar muito lotado hoje para o almoço.
Mary:  Yeah, I agree.  

Sim, eu concordo. 
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Conversation Lesson 30
Vikas:  Jenny, I’m very excited about going to the casino tonight.  

Jenny, estou muito animado para ir ao cassino hoje à noite.
Jenny:  Yes, me too. I’m happy to take you for the first time. What are you thinking about? 

Sim, eu também. Estou feliz em levá-lo pela primeira vez. O que você está pensando?
Vikas:  I can already picture myself winning thousands of dollars.  

Eu já posso imaginar ganhando milhares de dólares.
Jenny:  Oh, wow. And what do you plan to do with all that money?  

Oh, uau. E o que planeja fazer com todo esse dinheiro?
Vikas:  I will go to Jamaica!  

Eu vou para a Jamaica!
Jenny:  Do you even know how the casino works? 

Você ao menos sabe como o cassino funciona?
Vikas:  I think so.  

Eu acho que sim.
Jenny:  You do realize that you have to pay in order to play, right? 

Você percebe que você tem que pagar para jogar, certo?
Vikas:  What do you mean, Jenny? 

O que quer dizer, Jenny?
Jenny:  Well, we have to buy chips or coins in order to play the games at the casino.  

Bem, temos que comprar fichas ou moedas para jogar os jogos no cassino.
Vikas:  No, that can’t be right. I should ask the workers in the lobby. 

Não, isso não pode estar certo. Eu deveria perguntar aos funcionários no saguão.
Jenny:  No need to. I’ve been here many times.  

Não é preciso. Eu estive aqui muitas vezes.
Vikas:  That’s outrageous. Why would we have to pay to win?  

Isso é revoltante. Por que teríamos que pagar para ganhar?
Jenny:  That’s just how it works. It costs money to make money here.  

É assim que funciona. Custa dinheiro para ganhar dinheiro aqui.
Vikas:  Well, I really don’t want to spend a lot.  

Bem, eu realmente não quero gastar muito.
Jenny:  How much will you bet?  

Quanto você vai apostar?
Vikas:  I will start with $20.  

Começarei com 20 dólares.
Jenny:  Okay, let me go to the restroom first, and then we can begin playing. 

Ok, deixe-me ir ao banheiro primeiro, e então podemos começar a jogar.
Vikas:  Okay, I’ll wait for you by the hotel entrance.  

Ok, eu vou esperar por você próximo a entrada do hotel. 
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Conversation Lesson 31
Donald:  Hey, Melinda, how was your trip to Las Vegas? 

Ei, Melinda, como foi sua viagem para Las Vegas?
Melinda:  It was amazing! It was such a lifetime experience.  

Foi incrível! Foi uma experiência de vida.
Donald:  Wow, how were you able to go there?  

Uau, como você foi capaz de ir lá?
Melinda:  My friends bought me a ticket for my birthday and thought I should take a trip there. Take a trip 

there. 
Meus amigos compraram para mim uma passagem para o meu aniversário e pensaram que eu 
deveria fazer uma viagem até lá.

Donald:  Didn’t you want to learn English too? 
Você não quis aprender inglês também?

Melinda:  Yes, I do. However, I didn’t get to practice my English much there. 
Sim, eu queria. No entanto, eu não consegui a praticar muito meu inglês lá.

Donald:  Ah, I see. What did you do there?  
Ah, entendo. O que você fez lá?

Melinda:  Well, I played all night in the casinos and mostly danced with strangers.  
Bem, eu joguei a noite toda nos cassinos e principalmente dancei com estranhos.

Donald:  Did you know there was a Jay-z concert in Las Vegas? 
Você sabia que houve um show do Jay-z em Las Vegas?

Melinda:  I did not. I wish I went!  
Eu não sabia. Quem dera se eu tivesse ido.

Donald:  Did you have any trouble at customs when traveling? 
Você teve algum problema na alfândega quando viajava?

Melinda:  No, I didn’t.  
Não, eu não tive.

Donald:  I heard the embassy is making it tough for citizens of France to travel to the United States.  
Ouvi dizer que a embaixada está dificultando a viagem dos cidadãos da França para os Estados 
Unidos.

Melinda:  I didn’t experience any trouble at all. I was able to board the airplane back fine as well.  
Eu não tive nenhum problema. Eu fui capaz de embarcar no avião de volta bem também.

Donald:  That’s good. I hope to go to Italy next month. 
Isso é bom. Espero ir para a Itália no próximo mês.

Melinda:  That is fantastic. What are you going for?  
Isso é fantástico. Para que você está indo?

Donald:  I want to take my wife on a honeymoon. 
Quero levar minha esposa em lua-de-mel.

Melinda:  Wow, that’s exciting.  
Uau, isso é emocionante. 
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Conversation Lesson 32
David:  Erik, so did you ever get to meet the girl next door? 

Erik, você já chegou de conheceu a garota do apartamento ao lado?
Erik:  Nope, I wish I did. I was always curious.  

Não, eu gostaria de ter feito. Sempre tive curiosidade.
David:  Did you get to meet your other neighbors? 

Você conseguiu conheceu seus outros vizinhos?
Erik:  Yes, I knew everyone in my neighborhood except her.  

Sim, eu conhecia todos no meu bairro, menos ela.
David:  I thought you told me you went over next door?  

Pensei que tinha me dito que tinha ido no apartamento ao lado?
Erik:  Yes, I heard a loud noise coming from their apartment, so I knocked on the door. 

Sim, ouvi um barulho alto vindo do apartamento deles, então bati na porta.
David:  And then what happened?  

E depois o que aconteceu?
Erik:  A man opened the door and apologized for the removals men making all that noise.  

Um homem abriu a porta e se desculpou por aquele barulho que os homens da mudança faziam.
David:  Where was the girl? 

Onde estava a garota?
Erik:  Apparently, she had moved out.  

Aparentemente, ela tinha se mudado.
David:  So, you’ll never know what she looks like then? 

Então, nunca saberá como ela é?
Erik:  Yeah, I heard she was a beautiful nurse.  

Sim, ouvi dizer que ela era uma linda enfermeira.
David:  You missed a wonderful opportunity.  

Você perdeu uma oportunidade magnífica.
Erik:  I know. I’m quite bummed out.  

Eu sei. Estou muito desapontado.
David:  Well, I got to actually run to my mailbox to pick up an important envelope.  

Bem, eu realmente tenho que correr até minha caixa de correio para pegar um envelope importante.
Erik:  Okay, it was great catching up with you.  

Ok, foi ótimo conversar com você.
David:  I’ll see you at the apartment later. 

Vejo você no apartamento mais tarde.
Erik:  Sure thing!  

Beleza! 
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Conversation Lesson 33
Michael:  Miley, how was your class today? 

Miley, como foi sua aula hoje?
Miley:  It was great. We were asked to write a poem for an assignment.  

Foi ótima. Pediram-nos para escrever um poema como tarefa.
Michael:  That’s fantastic. I know you are an excellent writer even though you’re 11 years old. 

Isso é fantástico. Eu sei que você é uma excelente escritora mesmo tendo 11 anos.
Miley:  Thank you. I’m very excited about it. I know what I’m going to write about. 

Obrigada. Estou muito animada com isso. Eu sei sobre o que vou escrever.
Michael:  What will your poem be about? 

Sobre o que será seu poema?
Miley:  Well, I dedicate my poem to my best friend, Suzanna.  

Bem, dedico meu poema à minha melhor amiga, Suzanna.
Michael:  And what would you like to say about Suzanna? 

E o que gostaria de dizer sobre Suzanna?
Miley:  I’d like to talk about how she’s always there for me. 

Eu gostaria de falar sobre como ela sempre me apoia.
Michael:  Yes, she’s a great friend, isn’t she? 

Sim, ela é uma grande amiga, não é?
Miley:  Yes, she is. I also want to mention how we always go trick or treat together during Halloween. 

Sim, ela é. Eu também quero mencionar como nós sempre brincamos juntas de “doces ou 
travessuras” durante o Halloween.

Michael:  What else do you like about Suzanna? 
O que mais você gosta em Suzanna?

Miley:  I love her cat named KitKat.  
Eu adoro o gato dela chamado KitKat.

Michael:  I’m sure your teacher will be very happy to read your poem.  
Tenho certeza que sua professora ficará muito feliz em ler seu poema.

Miley:  Me too.  
Eu também.

Michael:  Don’t you still have to finish reading the chapter for English class? 
Você ainda não tem que terminar de ler o capítulo para a aula de inglês?

Miley:  Yes, once I finish the chapter of the book, I can watch TV, right? 
Sim, quando eu terminar o capítulo do livro, posso assistir TV, certo?

Michael:  If you finish your homework, I’ll let you watch 30 minutes of television. 
Se terminar seu dever de casa, vou deixá-la assistir 30 minutos de televisão.

Miley:  Okay, dad, you’re the best!  
Ok, pai, você é o melhor!

Michael:  Go to your room and finish your assignment, Miley.  
Vá para o seu quarto e termine sua tarefa, Miley. 
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Conversation Lesson 34
Laura:  So, Mark, how was your day with your sister?  

Então, Mark, como foi seu dia com sua irmã?
Mark:  It was very great. I was pleasantly surprised by how nice the weather was.  

Foi muito bom. Fiquei agradavelmente surpreendido com o clima estava agradável.
Laura:  Yeah, the weather forecast didn’t show chance of rain.  

Sim, a previsão do tempo não mostrou chance de chuva.
Mark:  I love it when it’s sunny, and there isn’t a cloud in the sky.  

Adoro quando está ensolarado, e não há uma nuvem no céu.
Laura:  Me too. What did you do with your sister? 

Eu também. O que você fez com sua irmã?
Mark:  We went to the park nearby and took our dog.  

Fomos ao parque nas proximidades e levamos nosso cachorro.
Laura:  How long were you gone for?  

Por quanto tempo você ficou fora?
Mark:  We walked around the trees for an hour. And we sat by to see how peaceful the river was.  

Nós andamos pelas árvores por uma hora. E nos sentamos para ver como o rio estava calmo.
Laura:  I love sitting by the river too. Did you see any birds?  

Eu adoro sentar perto do rio também. Você viu algum pássaro?
Mark:  Yes, we saw so many different species, including the blackbirds.  

Sim, vimos várias espécies diferentes, incluindo os pássaros negros.
Laura:  How was your dog?  

Como seu cachorro estava?
Mark:  Well, he did chase around the birds to scare them away.  

Bem, ele perseguiu os pássaros para assustá-los.
Laura:  I’m glad you all had fun! 

Estou feliz que todos vocês se divertiram!
Mark:  Me too. I’d love to go again tomorrow! 

Eu também. Eu adoraria ir de novo amanhã!
Laura:  Same. You should walk further by the bridge. You are allowed to feed the ducks there.  

Eu também. Você deveria andar mais longe pela ponte. Você tem permissão para alimentar os patos 
lá.

Mark:  Oh, really? That’s so cool.  
Ah, sério? Isso é tão legal.

Laura:  Well, I gotta leave now. I have a geography test tomorrow. I have to study about the Pacific and 
Atlantic Ocean.  
Bem, eu tenho que sair agora. Tenho um teste de geografia amanhã. Tenho que estudar sobre o 
Pacífico e o Oceano Atlântico.

Mark:  Good luck, I’ll see you soon!  
Boa sorte, vejo você em breve! 
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Conversation Lesson 35
Richard:  Jackson, how was your summer trip this year? 

Jackson, como foi sua viagem de verão esse ano?
Jackson:  It was fantastic, I had a blast with my cousins.  

Foi fantástica, eu me diverti muito com meus primos.
Richard:  Did you play baseball again? 

Você jogou beisebol de novo?
Jackson:  No, I didn’t. We had a water balloon fight. 

Não, eu não joguei. Tivemos uma luta de balões de água.
Richard:  Are you serious? You played with water balloons even though your parents, aunt, and uncle were 

there? 
Você está falando sério? Você brincou com balões de água mesmo que seus pais, tia e tio 
estivessem lá?

Jackson:  Yes, they didn’t mind. Within 20 minutes, we used up all of our water balloons.  
Sim, eles não se importaram. Em 20 minutos, nós consumimos todos os balões de água.

Richard:  Wow, you guys sure had quite the water bomb game. 
Uau, vocês com certeza tiveram o jogo da bomba d’água.

Jackson:  My relatives got mad because I accidentally soaked their tent.  
Meus parentes ficaram bravos porque eu acidentalmente encharquei a tenda deles.

Richard:  What happened after? 
O que aconteceu depois?

Jackson:  Well, I let them stay in my cottage.  
Bem, eu os deixei ficar no meu chalé.

Richard:  I’m glad you had a lot of fun then.  
Fico feliz que tenha se divertido muito.

Jackson:  Yes, I wonder what games we’ll decide on next year.  
Sim, eu me pergunto em quais jogos decidiremos no próximo ano.

Richard:  Me too. Maybe you guys can play paintball!  
Eu também. Talvez vocês possam jogar paintball!

Jackson:  That would be extreme. I also enjoyed our time swimming in the lake.  
Isso seria extremo. Eu também aproveitei do nosso tempo nadando no lago.

Richard:  Are you able to fish in that lake too? 
Você é capaz de pescar naquele lago também?

Jackson:  No, not the one we stayed at. Hopefully, we can find a lake to fish in.  
Não, não aquele em que ficamos. Com sorte, podemos encontrar um lago para pescar.

Richard:  I know a campsite where you can fish.  
Conheço um acampamento onde você pode pescar.

Jackson:  Oh, yes, I’d love to hear all about it.  
Oh, sim, eu adoraria ouvir tudo sobre isso.

Richard:  Sure, I’ll send you the information tonight.  
Claro, eu vou te enviar a informação hoje à noite. 
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Conversation Lesson 36
Tom:  So, Kurt, how’s your study going so far? 

Então, Kurt, como está indo seu estudo até agora?
Kurt:  It’s going well, my grades are good.  

Está indo bem, minhas notas estão boas.
Tom:  And what is your major? 

E qual é o seu curso?
Kurt:  I study social work.  

Eu estudo trabalho social.
Tom:  That’s amazing. And how many years of school do you have left?  

Isso é incrível. E quantos anos de escola você ainda tem?
Kurt:  I have two years until I receive my diploma.  

Tenho dois anos até receber meu diploma.
Tom:  Do you have any plans for this summer? 

Você tem planos para este verão?
Kurt:  I plan on working a summer job, actually.  

Eu planejo trabalhar em um trabalho de verão, na verdade.
Tom:  That’s awesome! Is it at the supermarket?  

Isso é demais! É no supermercado?
Kurt:  No, this year, I decided I wanted to do something more related to my field.  

Não, este ano, decidi que queria fazer algo mais relacionado ao meu campo.
Tom:  And what is that?  

E o que é isso?
Kurt:  I will be working at a summer camp where I get to monitor disabled children.  

Eu vou trabalhar em um acampamento de verão onde posso monitorar crianças deficientes.
Tom:  Wow, that’s very fantastic to hear.  

Uau, isso é muito fantástico de ouvir.
Kurt:  Yes, I already completed the interview and got the job. 

Sim, eu já completei a entrevista e consegui o emprego.
Tom:  Well, I’m very impressed. More college kids should be as hardworking as you are. 

Bem, estou muito impressionado. Mais universitários deveriam ser tão trabalhadores quanto você.
Kurt:  Thank you. I hope to get all A’s this semester.  

Obrigado. Espero conseguir tirar notas “A’s” neste semestre.
Tom:  I’m sure you’ll do well. Let’s catch up again soon, okay?  

Tenho certeza que você vai se sair bem. Vamos manter contato em breve, certo?
Kurt:  Sure, we can grab lunch sometime. 

Claro, podemos almoçar algum dia.
Tom:  I’d like that.  

Eu gostaria disso. 
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Conversation Lesson 37
Nick:  Well, Janet, I guess this is the last time we’ll see each other in a long time.  

Bem, Janet, acho que é a última vez que vamos nos ver em um bom tempo.
Janet:  Nick, I just want to say I’m sorry for cheating on you. I feel terrible, still.  

Nick, só quero dizer que sinto muito por ter traído você. Eu me sinto terrível, ainda.
Nick:  I’m very upset still. But I’m glad we’re both moving on.  

Eu ainda estou muito chateado. Mas estou feliz que ambos estamos seguindo em frente.
Janet:  Are you sure you want to do this? 

Tem certeza que quer fazer isso?
Nick:  Yes, I don’t think it will be good to be near each other. 

Sim, não acho que será bom estar perto um do outro.
Janet:  What about our kids, though? It’s not fair for them to have their parents separated.  

E nossos filhos? Não é justo que eles se separem dos pais.
Nick:  It can’t be helped. We will just have to be the best parents we can be.  

Isso não pode ser evitado. Teremos que ser os melhores pais que pudermos ser.
Janet:  I still can’t believe we are getting divorced.  

Ainda não acredito que estamos nos divorciando.
Nick:  I’m happy to be single again. 

Estou feliz por estar solteiro de novo.
Janet:  Don’t say that. I wanted to be with you. 

Não diga isso. Eu queria estar com você.
Nick:  You shouldn’t have cheated on me.  

Você não deveria ter me traído.
Janet:  We still have to meet with the lawyers one last time to sign the final paperwork.  

Ainda temos que nos encontrar com os advogados uma última vez para assinar a papelada final.
Nick:  I know. We’ll handle it soon.  

Eu sei. Nós vamos lidar com isso em breve.
Janet:  I’m just upset, I’ll be far away from the kids.  

Só estou chateada, estarei longe das crianças.
Nick:  I’ll take good care of them.  

Vou cuidar bem deles.
Janet:  Well, let me say goodbye to them.  

Bem, deixe-me dizer adeus a eles.
Nick:  Okay, they are in the living room. 

Ok, eles estão na sala de estar.
Janet:  If they ever need me, please bring them to me, okay? 

Se precisarem de mim, por favor, tragam-nos para mim, está bem?
Nick:  Sure, I will do my best.  

Claro, farei o melhor que puder. 
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Conversation Lesson 38
Mom:  Kevin, why did you come home really late last night? 

Kevin, por que você chegou em casa muito tarde ontem à noite?
Kevin:  I’m sorry, mom, I couldn’t get Tim to come home.  

Desculpe, mãe, não consegui que Tim voltasse para casa.
Mom:  Son, you have studies and homework going on. You can’t be partying all night long. 

Filho, você tem estudos e lição de casa em andamento. Você não pode ficar festejando a noite toda.
Kevin:  I know, one thing led to another. We ended up staying 3 more hours than I intended to.  

Eu sei, uma coisa levou a outra. Acabamos ficando 3 horas a mais do que eu pretendia.
Mom:  You need good grades to graduate from college.  

Você precisa de boas notas para se formar na faculdade.
Kevin:  I know. I’m trying my best.  

Eu sei. Estou dando o meu melhor.
Mom:  So, what ended up happening last night? 

Então, o que acabou acontecendo ontem à noite?
Kevin:  Well, I wanted to leave at 1 am. But then my friend wanted one last drink. 

Bem, eu queria sair à uma da manhã. Mas então meu amigo queria uma última bebida.
Mom:  And let me guess, you guys had more than one drink? 

E deixe-me adivinhar, vocês tomaram mais de uma bebida?
Kevin:  Yes, he kept begging me for just one more drink. 

Sim, ele ficava me implorando por mais uma bebida.
Mom:  That university pub should not be open so late.  

Aquele bar universitário não deveria ficar aberto tão tarde.
Kevin:  Yeah, you’re right, mom.  

Sim, você está certa, mãe.
Mom:  Well, what did you drink? 

Bem, o que você bebeu?
Kevin:  I just drank alcoholic drinks such as cocktails, beer, and wine.  

Eu só bebia bebidas alcoólicas, como coquetéis, cerveja e vinho.
Mom:  Did you enjoy the party at least? 

Você gostou da festa pelo menos?
Kevin:  Yes, I did. I had fun dancing with a stranger.  

Sim, eu gostei. Eu me diverti dançando com uma desconhecida.
Mom:  Did you enjoy the music? 

Você gostou da música?
Kevin:  Yes, my favorite song was “I Love It” by Kanye West.  

Sim, minha música favorita foi “Eu amo isso”, do Kanye West.
Mom:  Well, you should go to bed and sleep. 

Bem, você deveria ir para a cama e dormir.
Kevin:  Okay, mom.  

Está bem, mãe. 
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Conversation Lesson 39
Michael:  Mark, I can’t believe we’ve actually become good friends now.  

Mark, não acredito que nos tornamos bons amigos agora.
Mark:  Why is that? 

Por quê?
Michael:  Well, when you first became my new co-worker, I was very annoyed with you. 

Bem, quando você se tornou meu novo colega de trabalho, eu estava muito irritado com você.
Mark:  Why would you be annoyed with me? 

Por que você ficaria irritado comigo?
Michael:  First, I didn’t want to share the same tasks with you.  

Primeiro, eu não queria compartilhar as mesmas tarefas com você.
Mark:  I understand.  

Eu entendo.
Michael:  Yes, and I thought you were rude to me.  

Sim, e eu achava que você era rude comigo.
Mark:  I’m sorry for being rude to you before. 

Desculpe por ter sido rude com você antes.
Michael:  It’s okay. I forgive you. Now you’re my teammate on the morning show.  

Está tudo bem, eu te perdoo. Agora você é meu companheiro de equipe no programa da manhã.
Mark:  Have you seen our television ratings lately? 

Você tem visto nossa audiência de televisão ultimamente?
Michael:  Yes, since working together our TV channel has become really popular! 

Sim, desde que trabalharmos juntos nosso canal de TV tornou-se muito popular!
Mark:  Yes, the audience loves us!  

Sim, o público nos ama!
Michael:  The last breaking news segment we did had over 1 million people watching!  

O último segmento de notícias de última hora que fizemos tinha mais de 1 milhão de pessoas 
assistindo!

Mark:  That’s incredible. 
Isso é incrível.

Michael:  What did the boss say?  
O que o chefe disse?

Mark:  He said he loves it. Tomorrow we will be interviewed by a famous reporter. 
Ele disse que adora isso. Amanhã seremos entrevistados por um repórter famoso.

Michael:  Do we have to prepare for this important interview? 
Temos que nos preparar para esta importante entrevista?

Mark:  Yes, we’ll talk about it at our meeting.  
Sim, falaremos sobre isso na nossa reunião.

Michael:  Great, let’s keep up our performance!  
Ótimo, vamos manter nosso desempenho! 
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Conversation Lesson 40
Jimmy:  Happy Birthday, Mom!  

Feliz aniversário, mãe!
Mom:  Aw, Jimmy, I can’t believe you remembered!  

Oh, Jimmy, não acredito que se lembrou!
Jimmy:  How could I forget?  

Como eu poderia esquecer?
Mom:  I appreciate your help and staying by me during my time at the hospital.  

Agradeço sua ajuda e por ficar ao meu lado no hospital.
Jimmy:  That’s the least I can do for you.  

É o mínimo que posso fazer por você.
Mom:  Having cancer was a horrible experience.  

Ter câncer foi uma experiência horrível.
Jimmy:  The doctors gave such good news this morning. 

Os médicos deram boas notícias esta manhã.
Mom:  Yes, I can’t believe it’s gone. What a gift.  

Sim, mal consigo acreditar que se foi. Que presente.
Jimmy:  Do you think it was because of the injection or the pill?  

Acha que foi por causa da injeção ou da pílula?
Mom:  I’m not sure. Maybe I will ask the doctor.  

Eu não tenho certeza. Talvez eu pergunte ao médico.
Jimmy:  Well, we need to celebrate your birthday!  

Bem, precisamos comemorar seu aniversário!
Mom:  What will we do? 

O que vamos fazer?
Jimmy:  First, I’d like to cook a homemade meal.  

Primeiro, eu gostaria de preparar uma comida caseira.
Mom:  That’s very kind of you, Jimmy.  

É muita gentileza sua, Jimmy.
Jimmy:  Next, I bought you dozens of plants and flowers for your garden. 

Em seguida, eu comprei-lhe dúzias de plantas e flores para o seu jardim.
Mom:  Thank you, how could you afford all of that? 

Obrigada, como você pode pagar tudo isso?
Jimmy:  Well, I have been saving money for the last 4 months now.  

Bem, eu tenho economizado dinheiro nos últimos 4 meses até agora.
Mom:  Wow, Jimmy, thank you.  

Uau, Jimmy, obrigada. 
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Conversation Lesson 41
Hanna:  I can’t believe you are my boyfriend now. 

Não acredito que você é meu namorado agora.
Brian:  Oh, why is that?  

Oh, por quê?
Hanna:  Well, you used to be my favorite bartender at the bar.  

Bem, você costumava ser meu barman favorito no bar.
Brian:  Times flew by… 

Os tempos voaram...
Hanna:  Yes, I remember I was unsure if you liked me back. 

Sim, eu me lembro que eu não tinha certeza se você gostava de mim.
Brian:  I have actually liked you for a long time.  

Eu realmente gostei de você por um bom tempo.
Hanna:  I remember it changed when you gave me a drink for free.  

Eu lembro que mudou quando você me deu uma bebida de graça.
Brian:  Well, you were always a great customer.  

Bem, você sempre foi uma grande cliente.
Hanna:  Do you remember our first date? 

Você se lembra do nosso primeiro encontro?
Brian:  Yes, I took you to a fancy restaurant and then we went to the movie theater. 

Sim, eu te levei a um restaurante chique e depois fomos ao cinema.
Hanna:  Do you remember what you told me? 

Você se lembra do que me disse?
Brian:  Yes, I said the moment I looked at you. I knew I wanted you to be my girlfriend.  

Sim, eu disse no momento em que olhei para você. Eu sabia que queria que você fosse minha 
namorada.

Hanna:  I’m so glad I asked for your number.  
Estou tão feliz que pedi seu número.

Brian:  Well, what do you want to do tonight? 
Bem, o que você quer fazer hoje à noite?

Hanna:  We should make a home-cooked meal.  
Deveríamos fazer uma refeição caseira.

Brian:  Sure, I’d love that.  
Claro, eu adoraria.

Hanna:  I have to run down to the store to buy a cup and a bowl. 
Tenho que ir até a loja comprar um copo e uma tigela.

Brian:  No problem, I can’t wait for tonight then!  
Sem problema, mal posso esperar por hoje à noite, então!

Hanna:  Me too! 
Eu também!
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Conversation Lesson 42
Robert:  Hey, Benjamin, how was your trip to Hawaii?  

Ei, Benjamin, como foi sua viagem ao Havaí?
Benjamin:  It was so beautiful. I’m so glad I went there.  

Foi tão linda. Estou tão feliz por ter ido lá.
Robert:  Please, tell me more about your trip.  

Por favor, me fale mais sobre sua viagem.
Benjamin:  Hawaii has the bluest water. And I was able to visit a volcano.  

O Havaí tem a água mais azul. E eu pude visitar um vulcão.
Robert:  Wow, that must be incredible. Did you take pictures? 

Uau, deve ser incrível. Você tirou fotos?
Benjamin:  Yes, I can show you.  

Sim, eu posso te mostrar.
Robert:  Sure, I’d love that. What else did you do?  

Claro, eu adoraria. O que mais você fez?
Benjamin:  Well, I went on a famous hike. And at the end of the hike, there was a waterfall and a rainbow.  

Bem, eu fiz uma trilha famosa. E no final da trilha, havia uma cachoeira e um arco-íris.
Robert:  I love waterfalls. That sounds majestic.  

Eu amo cachoeiras. Isso soa grandioso.
Benjamin:  Yes, the landscapes were breathtaking. And the sea was so calm.  

Sim, as paisagens eram de tirar o fôlego. E o mar estava tão calmo.
Robert:  That’s awesome! 

Isso é demais!
Benjamin:  Yeah, but I’m lucky the weather was good during my time there. 

Sim, mas tenho sorte que o clima estava bom durante meu tempo lá.
Robert:  Oh, how come? 

Oh, como assim?
Benjamin:  According to the local people, there is usually a hurricane this time of the year.  

De acordo com a população local, geralmente há furacão nesta época do ano.
Robert:  Is that true? 

Isso é verdade?
Benjamin:  Yes, Hawaii is in the pacific. So, there might be a hurricane or an earthquake.  

Sim, o Havaí é no Pacífico. Então, pode haver furacão ou terremoto.
Robert:  Are you planning on going anywhere for your next vacation? 

Você está planejando ir a algum lugar para suas próximas férias?
Benjamin:  Yes, but I haven’t decided. This is the start of many trips. 

Sim, mas ainda não decidi. Este é o início de muitas viagens.
Robert:  I’d love to go with you next time.  

Adoraria ir com você da próxima vez.
Benjamin:  Sure!  

Claro! 
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Conversation Lesson 43
Elizabeth:  Can you believe that our children James and Claudia, are visiting us for Easter? 

Você acredita que nossos filhos James e Claudia estarão nos visitando na Páscoa?
Thomas:  Yes, this is a miracle. We haven’t seen them in 5 years!  

Sim, isso é um milagre. Não os vemos há 5 anos!
Elizabeth:  And we get to see our grandchildren too.  

E podemos ver nossos netos também.
Thomas:  I hope we can have them both here at Christmas this year. 

Espero que possamos tê-los aqui no Natal este ano.
Elizabeth:  Yes, me too. Should we visit Claudia in Europe sometime? 

Sim, eu também. Devemos visitar Claudia na Europa algum dia?
Thomas:  Sure, that would be fun. 

Claro, isso seria divertido.
Elizabeth:  I’ve always wanted to see Europe, but we’ve never had the chance to.  

Eu sempre quis ver a Europa, mas nunca tivemos a chance.
Thomas:  Then, we can plan another trip across the country to see James in California. 

Então, podemos planejar outra viagem pelo país para ver James na Califórnia.
Elizabeth:  That sounds like another great idea.  

Isso parece outra ótima ideia.
Thomas:  Do you think we can have more family reunions? 

Você acha que podemos ter mais reuniões familiares?
Elizabeth:  Sure, we can.  

Claro, nós podemos.
Thomas:  There are a lot of holidays to celebrate. 

Há muitos feriados para comemorar.
Elizabeth:  What is your favorite holiday? 

Qual é o seu feriado favorito?
Thomas:  I personally like the New Year’s Day. How about you? 

Eu pessoalmente gosto do Dia de Ano Novo. E quanto a você?
Elizabeth:  I like Independence Day because I love fireworks.  

Eu gosto do Dia da Independência porque adoro fogos de artifício.
Thomas:  Where do you want to travel to? 

Para onde você quer viajar?
Elizabeth:  I want to visit Africa or Asia.  

Quero visitar a África ou a Ásia.
Thomas:  That sounds great. Let’s invite our children too.  

Isso parece ótimo. Vamos convidar nossos filhos também. 



49

49

Página © Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

Conversation Lesson 44
John:  Kate, what is your biggest fear? 

Kate, qual é o seu maior medo?
Kate:  My biggest fear is losing my dog, Puppet.  

Meu maior medo é perder meu cachorro, Puppet.
John:  How long have you had him now? 

Há quanto tempo você tem ele até agora?
Kate:  I’ve had him since I was 5 years old.  

Eu o tenho desde que tinha 5 anos.
John:  What do you like doing with Puppet? 

O que você gosta de fazer com puppet?
Kate:  Well, I love taking long walks to the park with him.  

Bem, adoro dar longas caminhadas ao parque com ele.
John:  You know the veterinarian said that he won’t be around forever.  

Você sabe que o veterinário disse que ele não estará por perto para sempre.
Kate:  I know. 

Eu sei.
John:  Would you ever get another pet? 

Você teria outro animal de estimação?
Kate:  I don’t think I want one.  

Acho que não quero um.
John:  You could get something new like a rabbit, parrot, turtle, or monkey!  

Você poderia ter algo novo como um coelho, papagaio, tartaruga ou macaco!
Kate:  I don’t like those animals very much.  

Eu não gosto muito desses animais.
John:  Maybe we can just get you a new puppy.  

Talvez possamos te dar um novo cachorrinho.
Kate:  Yes, maybe, if I want a cute one like Puppet.  

Sim, talvez, se eu quiser um bonito como puppet.
John:  Do you want to build a dog house for Puppet?  

Você quer construir uma casa de cachorro para o puppet?
Kate:  Sure, that sounds fun!  

Claro, parece divertido!
John:  We can always go to the pet store to buy him dog toys.  

Sempre podemos ir ao Petshop comprar brinquedos de cães para ele.
Kate:  Puppet loves dog toys, especially the ones that make squeaky noises.  

Puppet adora brinquedos de cachorro, especialmente aqueles que fazem barulhos estridentes.
John:  Okay, let’s go!  

Ok, vamos lá! 
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Conversation Lesson 45
Lisa:  Rich, where are you from?  

Rich, de onde você é?
Rich:  I’m from a big city and a small town.  

Eu sou de uma cidade grande e um pequeno centro.
Lisa:  Why do you say that?  

Por que diz isso?
Rich:  Well, I’m from the Upper West Side, where there is a small town.  

Bem, eu sou do Upper West Side, onde há um pequeno centro.
Lisa:  I thought you’re from Manhattan. 

Pensei que fosse de Manhattan.
Rich:  Well, now, I live in Manhattan.  

Bem, agora, eu moro em Manhattan.
Lisa:  Do you like New York? 

Você gosta de Nova York?
Rich:  Yes, I do. I have so many childhood memories here.  

Sim, eu gosto. Tenho tantas memórias de infância aqui.
Lisa:  What kind of things do you like doing in New York City?  

Que tipo de coisas você gosta de fazer em Nova York?
Rich:  Well, I love to take a rowboat to the Statue of Liberty.  

Bem, eu adoro pegar um barco a remo para a Estátua da Liberdade.
Lisa:  That’s great. My favorite is going to Times Square or Central Park.  

Isso é fantástico. Meu favorito é ir para Times Square ou Central Park.
Rich:  Yeah, New York has so many things to do.  

Sim, Nova York tem tantas coisas para fazer.
Lisa:  What kind of food do you like? 

Que tipo de comida você gosta?
Rich:  I love going to this diner restaurant. They make the best-fried chicken and scrambled eggs.  

Adoro ir a este pequeno restaurante. Eles fazem o melhor frango frito e ovos mexidos.
Lisa:  Wow, I’d love to try it.  

Uau, eu adoraria experimenta-lo.
Rich:  What kind of food do you like? 

Que tipo de comida você gosta?
Lisa:  I love eating Apple pie.  

Adoro comer torta de maçã.
Rich:  Me too. Well, want to grab lunch together? 

Eu também. Bem, quer pegar um lanche comigo?
Lisa:  Sure, I would love to.  

Claro, eu adoraria. 
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Conversation Lesson 46
Tim:  Joe, are you still in school? 

Joe, você ainda está na escola?
Joe:  No, I’m a university graduate.  

Não, sou formado na universidade.
Tim:  Oh, that’s great. What did you study? 

Oh, isso é ótimo. O que você estudou?
Joe:  I have a bachelor’s degree in physics and mathematics.  

Eu tenho bacharel em física e matemática.
Tim:  For some reason, I thought you graduated in chemistry. 

Por alguma razão, pensei que tinha se formado em química.
Joe:  No, I didn’t. 

Não, eu não.
Tim:  So, where do you work now?  

Então, onde você trabalha agora?
Joe:  I work at the place where I had my internship.  

Eu trabalho no lugar onde tive meu estágio.
Tim:  Oh, that’s fantastic. How did you land that job?  

Oh, isso é fantástico. Como conseguiu esse emprego?
Joe:  Well, I was looking for a job in the newspaper, but I had trouble.  

Bem, eu estava procurando um emprego no jornal, mas eu tive problemas.
Tim:  Then what did you do? 

Então o que você fez?
Joe:  I decided to give my old job a call to see if they were hiring. 

Eu decidi ligar para o meu antigo emprego para ver se estavam contratando.
Tim:  Oh, that is good timing. Is this your dream employer? 

Oh, esse foi o momento perfeito. Esse é o seu emprego dos sonhos?
Joe:  Yes, it is. However, I do want to be an entrepreneur.  

Sim, é. No entanto, eu quero ser um empreendedor.
Tim:  What kind of business would you start?  

Que tipo de negócio você abriria?
Joe:  I want to use my physics and mathematics skills to engineer a device.  

 Eu quero usar minhas habilidades em física e matemática para projetar um dispositivo.
Tim:  What kind of device? 

Que tipo de dispositivo?
Joe:  I’m not sure yet. But I want to do something innovative like a computer or smartphone.  

Ainda não tenho certeza. Mas eu quero fazer algo inovador como um computador ou smartphone. 
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Conversation Lesson 47
Richard:  Kimberly, how was your day shopping?  

Kimberly, como foi o seu dia de compra?
Kimberly:  It was fantastic, did you know there was a superstore nearby? 

Foi fantástico, você sabia que havia uma superloja aqui por perto?
Richard:  No, I didn’t. 

Não, eu não sabia.
Kimberly:  They have everything, such as clothing, groceries, furniture, and home supplies.  

Eles têm de tudo, como roupas, mantimentos, móveis e materiais para casa.
Richard:  Wow, that is incredible. 

Uau, isso é incrível.
Kimberly:  Yes, I was going to stop at the clothing store, furniture store, and grocery store. But I realized I 

could go to one superstore. 
Sim, eu ia parar na loja de roupas, loja de móveis e mercearia. Mas percebi que poderia ir a uma 
superloja.

Richard:  That’s very smart of you. What did you buy? 
Isso é muito inteligente da sua parte. O que você comprou?

Kimberly:  I bought a new pair of jeans, three t-shirts, a new chair and also a lamp.  
Comprei uma calça jeans, três camisetas, uma cadeira nova e também uma lâmpada.

Richard:  Wow, way to go.  
Uau, muito bem.

Kimberly:  What did you do? 
O que é que você fez?

Richard:  I went to the shopping mall with friends. 
Eu fui ao shopping com amigos.

Kimberly:  Did you buy anything?  
Você comprou alguma coisa?

Richard:  Yes, I bought a skirt, a scarf, and sandals.  
Sim, comprei uma saia, um cachecol e sandálias.

Kimberly:  I’d love to see them. 
Eu adoraria vê-los.

Richard:  Sure, I’m hoping to get into the fashion industry someday.  
Claro, espero entrar na indústria da moda algum dia.

Kimberly:  Are you going to school for fashion? 
Você vai para a escola de moda?

Richard:  Yes, I’m actually attending a new york fashion show this month.  
Sim, vou a um desfile de moda em Nova York este mês.

Kimberly:  That sounds fun! 
Parece divertido!
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Conversation Lesson 48
George:  Hi, dad, I want to get my driver’s license. 

Oi, pai, quero tirar minha carteira de motorista.
Dad:  Are you sure you want to do this? 

Tem certeza que quer fazer isso?
George:  Yes.  

Sim.
Dad:  You would have to take a driving test. 

Você teria que fazer um teste de direção.
George:  Yes, I believe I can pass with practice.  

Sim, acredito que posso passar com a prática.
Dad:  Okay, I will need to teach you a lot about the road.  

Ok, eu vou precisar te ensinar muito sobre a estrada.
George:  What can we do first? 

O que podemos fazer primeiro?
Dad:  Well, we can start by driving to the parking lot, and I’ll show you how to park the car. 

Bem, podemos começar dirigindo até o estacionamento, e eu vou te mostrar como estacionar o carro.
George:  Okay.  

ok.
Dad:  Now, when you’re on the road, watch for the crosswalk and traffic light. 

Agora, quando estiver na estrada, cuidado com a faixa de pedestres e o semáforo.
George:  Okay, I will. When can we go on the highway? 

Ok, eu vou. Quando podemos ir para a rodovia?
Dad:  We can go tomorrow. First, let’s go to the gas station. I will show you how to refill the tank.  

Podemos ir amanhã. Primeiro, vamos ao posto de gasolina. Vou te mostrar como encher o tanque.
George:  Awesome! What do you think mom will say about me driving? 

Incrível! O que acha que a mamãe vai dizer sobre eu dirigir?
Dad:  I think she will be worried. But she will get over it after a while.  

Acho que ela vai ficar preocupada. Mas ela vai superar isso depois de um tempo.
George:  Do you think I will be a good driver? 

Acha que serei um bom motorista?
Dad:  Sure, you will. I will help you. 

Claro, você vai. Eu vou ajudá-lo.
George:  Thanks, dad!  

Obrigado, pai! 
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Conversation Lesson 49
Linda:  So, Ben, where did you end up going?  

Então, Ben, para onde você acabou indo?
Ben:  I went on a family trip to Disney World.  

Fui em uma viagem em família para a Disney World.
Linda:  That must be fun! 

Deve ser divertido!
Ben:  Yes, we surprised our children and went to see our grandparents. 

Sim, surpreendemos nossos filhos e fomos ver nossos avós.
Linda:  How were your grandparents doing? 

Como estavam seus avós?
Ben:  They were well.  

Eles estavam bem.
Linda:  That’s great to hear. And did you go on any rides on Disney World? 

É ótimo ouvir isso. E você foi em algum passeio na Disney World?
Ben:  Yes, we went on a roller coaster.  

Sim, fomos em uma montanha russa.
Linda:  Did you also get to see other attractions? 

Você também conseguiu ver outras atrações?
Ben:  Yes, we saw the fireworks show.  

Sim, vimos o show de fogos de artifício.
Linda:  Nice, I always love Disney World. Their snack bar is my favorite.  

Legal, eu sempre adoro a Disney World. A lanchonete deles é a minha favorita.
Ben:  I didn’t get to go because the line was so long.  

Eu não consegui ir porque a fila estava muito longa.
Linda:  You have to try it sometime.  

Você tem que tentar algum dia.
Ben:  Sure. We were also late for our airplane ride. 

Com certeza. Nós também estávamos atrasados para nosso passeio de avião.
Linda:  What happened? 

O que aconteceu?
Ben:  Well, my kids lost their phone. So, we asked the cashier and went to “the lost and found.” 

Bem, meus filhos perderam o telefone deles. Então, perguntamos ao caixa e fomos para “os achados e 
perdidos.”

Linda:  Did you end up finding it? 
Você acabou encontrando?

Ben:  Yes, we did.  
Sim, nós encontramos.

Linda:  Well, I’m glad you guys had fun on your family trip. 
Bem, fico feliz que tenham se divertido na viagem em família.

Ben:  Thanks!  
Obrigado! 



55

55

Página © Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.

Conversation Lesson 50
Alicia:  So, the musician told me you want to become a painter, right? 

Então, o músico me disse que você quer se tornar um pintor, certo?
Charles:  Yes. I finally found my passion.  

Sim. Finalmente encontrei minha paixão.
Alicia:  That’s great. You seem like an excellent artist.  

Isso é fantástico. Você parece ser um excelente artista.
Charles:  Thank you.  

Obrigado.
Alicia:  Do you have any art supplies? 

Você tem algum material de arte?
Charles:  Well, since I am in poverty, I don’t.  

Bem, desde que estou na pobreza, não tenho.
Alicia:  We can go to the art store and buy you a blank canvas board, a brush and some paint. 

Podemos ir à loja de arte e comprar um quadro em branco, um pincel e um pouco de tinta.
Charles:  Wow, would you really do that for me? 

Uau, você faria isso por mim?
Alicia:  Sure, anything to help a poor man like yourself to get back on his feet. 

Claro, qualquer coisa para ajudar um pobre homem como você a se reerguer.
Charles:  Thank you so much. That means a lot. 

Muito obrigado. Isso significa muito.
Alicia:  We should go now.  

Devemos ir agora.
Charles:  Okay. Did you have a passion? 

Ok. Você teve uma paixão?
Alicia:  Actually, I did.  

Na verdade, eu tive.
Charles:  What was your passion?  

Qual era sua paixão?
Alicia:  I wanted to become a famous actress.  

Eu queria me tornar uma atriz famosa.
Charles:  Why didn’t you become one?  

Por que não se tornou uma?
Alicia:  Well, I went for an audition in a Hollywood film. But they didn’t like my audition. 

Bem, eu fui para um teste em um filme de Hollywood. Mas eles não gostaram do meu teste.
Charles:  You shouldn’t give up on your dream.  

Você não deveria desistir do seu sonho.
Alicia:  I guess you’re right. I’ll start taking acting classes again!  

Eu acho que você está certo. Vou começar a ter aulas de atuação de novo! 
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Conversation Lesson 51
Amanda:  Hey, don’t you think we aren’t talking to each other as much as we used to? 

Ei, vocês não acha que não estamos conversando uns com os outros tanto quanto costumávamos?
Richard:  What do you mean?  

O que você quer dizer?
Amanda:  Well, everyone is always on their phone, scrolling through Instagram pictures.  

Bem, todo mundo está sempre no telefone, rolando as fotos do Instagram.
Richard:  That is true. All of our friends have smartphones now.  

Isso é verdade. Todos os nossos amigos têm smartphones agora.
Amanda:  Yes, I think technology is ruining our friendship.  

Sim, acho que a tecnologia está arruinando nossa amizade.
Richard:  What do you think we should do? 

O que acha que devemos fazer?
Amanda:  We should make a new rule.  

Deveríamos criar uma nova regra.
Richard:  What kind of rule? 

Que tipo de regra?
Amanda:  When we are all hanging out, everyone must put their phones away.  

Quando todos nós estivermos saindo por aí, todos devem guardar seus telefones.
Richard:  I love that idea!  

Adoro essa ideia!
Amanda:  We can do that starting on Tuesday when we play board games.  

Podemos fazer isso a partir de terça-feira, quando jogarmos jogos de tabuleiro.
Richard:  Are we going to breakfast or brunch today? 

Vamos tomar café da manhã ou lanche reforçado hoje?
Amanda:  Let’s do brunch, but I am not ready yet.  

Vamos de lanche reforçado, mas ainda não estou pronto.
Richard:  Okay. So, how is the birthday planning for your baby cousin going? 

Ok. Então, como está indo o planejamento do aniversário do seu priminho?
Amanda:  It’s going well. I bought a big balloon from the party store.  

Está indo bem. Comprei um balão grande na loja de festas.
Richard:  That’s nice of you. 

Isso é muito legal da sua parte.
Amanda:  And I’m thinking of always buying a toy castle for him. 

E estou pensando em sempre comprar um castelo de brinquedo para ele.
Richard:  Wow, I’m sure he’ll love it.  

Tenho certeza que ele vai adorar. 
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Conversation Lesson 52
Mommy:  Anthony, how would you like to go to Disneyland this weekend? 

Anthony, gostaria de ir à Disneylândia neste fim de semana?
Anthony:  Wait, really?  

Espera aí, sério?
Mommy:  Yes, we want to do something special since it’s your birthday coming up.  

Sim, queremos fazer algo especial já que seu aniversário está chegando.
Anthony:  I’ve always wanted to meet the characters from the Disney movies.  

Eu sempre quis conhecer os personagens dos filmes da Disney.
Mommy:  Who do you want to meet? 

Quem você quer conhecer?
Anthony:  Well, I really want to see Cinderella and Lion King.  

Bem, eu realmente quero ver a Cinderela e o Rei Leão.
Mommy:  There is a Cinderella castle.  

Há um castelo da Cinderela.
Anthony:  Wow, I want to go!  

Uau, eu quero ir!
Mommy:  Yes, how about Mickey Mouse? 

Sim, que tal Mickey Mouse?
Anthony:  I love Mickey. Can you buy me a pair of Mickey Mouse ears?  

Eu amo o Mickey. Pode me comprar um par de orelhas do Mickey Mouse?
Mommy:  Sure! We can get a picture with the Mickey Mouse mascot.  

Claro! Podemos tirar uma foto com o mascote do Mickey Mouse.
Anthony:  Great. Can I get an ice cream cone while I’m there?  

Legal. Posso pegar um sorvete enquanto estiver lá?
Mommy:  Sure, what’s your favorite flavor? 

Claro, qual é o seu sabor favorito?
Anthony:  I like chocolate and strawberry. 

Eu gosto de chocolate e morango.
Mommy:  Well, I’m going to buy tickets now.  

Bem, eu vou comprar ingressos agora.
Anthony:  Okay, mom, this is the best birthday gift ever!  

Ok, mãe, este é o melhor presente de aniversário de todos!
Mommy:  Are you going to be a good boy now? 

Você vai ser um bom menino agora?
Anthony:  Yes.  

Sim.
Mommy:  Now go play with your toys. Mommy has to buy tickets for our trip to Disneyland.  

Agora vá brincar com seus brinquedos. A mamãe tem que comprar passagens para nossa viagem à 
Disneylândia. 
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Conversation Lesson 53
Kelly:  Did you see the fireworks last night? 

Você viu os fogos de artifício ontem à noite?
James:  Yes, it was so big and colorful.  

Sim, era enorme e colorido.
Kelly:  I saw it from my bedroom. At first, I was scared because it was so loud.  

Eu vi do meu quarto. No começo, eu estava com medo porque estava muito alto.
James:  Did you know it was Independence Day?  

Você sabia que era o Dia da Independência?
Kelly:  No, I forgot. I wish I planned something fun to do.  

Não, eu esqueci. Eu queria ter planejado algo divertido de fazer.
James:  It’s okay. We can plan something for another holiday.  

Está tudo bem. Podemos planejar algo para outro feriado.
Kelly:  Sure, what’s your favorite holiday? 

Claro, qual é o seu feriado favorito?
James:  Mine is Valentine’s day.  

O meu é o Dia dos Namorados.
Kelly:  Nice, I love receiving chocolate and flowers on Valentine’s day.  

Legal, eu adoro receber chocolate e flores no Dia dos Namorados.
James:  Me too. Did you watch the news today? 

Eu também. Você assistiu ao noticiário hoje?
Kelly:  No, I didn’t. What happened? 

Não, eu não assisti. O que aconteceu?
James:  They said that a building caught on fire because of the fireworks.  

Disseram que um prédio pegou fogo por causa dos fogos de artifício.
Kelly:  Wow, no way.  

Uau, sério.
James:  Yes. The fire department had to put out the fire with a fire extinguisher.  

Sim. Os bombeiros tiveram que apagar o fogo com um extintor de incêndio.
Kelly:  People go crazy on this holiday. 

As pessoas enlouquecem neste feriado.
James:  Yeah, I agree.  

Sim, eu concordo.
Kelly:  I’m glad we weren’t nearby the accident.  

Fico feliz que não estávamos perto do acidente.
James:  Me too. 

Eu também.
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Conversation Lesson 54
Jennifer:  Nancy, why are you here at my door at 2am?  

Nancy, por que está aqui na minha porta às 2 da manhã?
Nancy:  Well, I remembered that you invited me to come to your place anytime.  

Bem, eu me lembrei que você me convidou para ir à sua casa a qualquer hora.
Jennifer:  I didn’t think you would come in the middle of the night while I was sleeping.  

Eu não pensei que você viria no meio da noite enquanto eu estava dormindo.
Nancy:  I’m sorry. I just have nobody to talk to.  

Desculpa. Não tenho com quem conversar.
Jennifer:  Maybe you should make friends with the other co-workers.  

Talvez você devesse fazer amizade com os outros colegas de trabalho.
Nancy:  Okay, but I’m shy.  

Tudo bem, mas sou tímida.
Jennifer:  Or you should call your boyfriend to see what he is doing.  

Ou deveria ligar para o seu namorado para ver o que ele está fazendo.
Nancy:  We split up, remember?  

Nós nos separamos, lembra?
Jennifer:  Alright, well, since you’re here. Just come to my room then. Watch out for the stairs. It can be 

slippery. It can be slippery.  
Tudo bem, bem, já que você está aqui. Venha para o meu quarto, então. Cuidado com as escadas.  
Pode ser escorregadio.

Nancy:  Okay.  
ok.

Jennifer:  I don’t have an extra bed. You may have to sleep on the floor. Is that okay? 
Eu não tenho uma cama extra. Você pode ter que dormir no chão. Está bem assim?

Nancy:  Sure, that’s fine.  
Claro, tudo bem.

Jennifer:  So, tell me, what does your ex-boyfriend do? 
Então, me diga, o que seu ex-namorado faz?

Nancy:  Well, he is a lawyer.  
Bem, ele é advogado.

Jennifer:  Oh, wow. He must make a lot of money.  
Oh, uau. Ele deve ganhar muito dinheiro.

Nancy:  Yes, but he is so busy. He doesn’t have time for me.  
Sim, mas ele está tão ocupado. Ele não tem tempo para mim.

Jennifer:  I see. You must be lonely.  
Entendo. Você deve estar sozinha.

Nancy:  Yes, unfortunately.  
Sim, infelizmente.

Jennifer:   You should come with me to my book club meeting tomorrow. You can meet my other friends 
too.  
 Você deveria vir comigo a reunião do clube do livro amanhã. Você pode conhecer meus outros 
amigos também.

Nancy:  Okay, I would love that.  
Ok, eu adoraria isso. 
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Conversation Lesson 55
Janice:  Joshua, I need to talk to you.  

Joshua, preciso falar com você.
Joshua:  Okay. What is it?  

Ok. O que é?
Janice:  You’ve been living in this apartment for the last few months now.  

Você está mornando neste apartamento pelos últimos meses até agora.
Joshua:  Yes, I have.  

Sim, eu estou.
Janice:  And I think it’s time that you move out and find a new place to live. 

E acho que é hora de você se mudar e encontrar um novo lugar para morar.
Joshua:  Wait, why? How could you kick me out? 

Espera aí, por quê? Como você pode me expulsar?
Janice:  It’s just that you always leave a mess in the dining room and never help with the dishes.  

É que você sempre deixa uma bagunça na sala de jantar e nunca ajuda com as louças.
Joshua:  I can start helping out now.  

Eu posso começar a ajudar agora.
Janice:  I think it’s best to just move on.  

Acho que é melhor seguir em frente.
Joshua:  Is it because I broke the glass bowl this morning? 

É porque eu quebrei a tigela de vidro esta manhã?
Janice:  No. I just think I shouldn’t be babysitting you anymore.  

Não. Eu apenas acho que não deveria mais ser babá de você.
Joshua:  Okay, I understand.  

Ok, eu entendo.
Janice:  Maybe I can help you find a lovely flat to live.  

Talvez eu possa ajudá-lo a encontrar um apartamento adorável para viver.
Joshua:  Well, I can look in the newspaper to see what’s available.  

Bem, eu posso olhar no jornal para ver o que está disponível.
Janice:  I’m sure we can find something affordable for you.  

Tenho certeza que podemos encontrar algo acessível para você.
Joshua:  But I don’t have a job yet.  

Mas ainda não tenho um emprego.
Janice:  I will help you look for a job.  

Vou ajudá-lo a procurar um emprego.
Joshua:  What do you think I can do? 

O que acha que posso fazer?
Janice:  You can work at a restaurant as a waiter. At least they give you tips.  

Você pode trabalhar em um restaurante como garçom. Pelo menos eles te dão gorjetas.
Joshua:  Okay, then. Thanks, Janice.  

Está bem, então. Obrigado, Janice. 
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Conversation Lesson 56
Elizabeth:  So, Christopher, how was your Halloween?  

Então, Christopher, como foi seu Halloween?
Christopher:  Well, I wore my new costume and went to go “trick or treat.” 

Bem, eu vesti minha nova fantasia e fui brincar de “doçura ou travessura”.
Elizabeth:  I thought I told you not to go anymore because you’re too old.  

Pensei ter dito para você não ir mais porque você é muito velho.
Christopher:  I know mom. But I couldn’t miss out on receiving candies.  

Eu sei mãe. Mas eu não podia deixar de receber doces.
Elizabeth:  What did you end up getting?  

O que você acabou recebendo?
Christopher:  I got a bunch of chocolates and candy corn.  

Eu consegui um monte de chocolates e doce de milho.
Elizabeth:  Are you going to give some to your little sister?  

Você vai dar um pouco para sua irmãzinha?
Christopher:  Sure, but I want to keep the Hersheys. They are my favorite.  

Claro, mas quero ficar com os Hersheys. Eles são meus favoritos.
Elizabeth:  What did you dress up as? 

Como você se vestiu?
Christopher:  I went as a Jack-O-Lantern.  

Eu fui como um Jack-O-Lanterna.
Elizabeth:  Nice. What other costumes did you see?  

Legal. Que outras fantasias você viu?
Christopher:  Well I saw a witch, ghost, scarecrow and lots of scary costumes.  

Bem, eu vi uma bruxa, fantasma, espantalho e muitas fantasias assustadoras.
Elizabeth:  Next year, you shouldn’t go. Especially because you’ll be too old for trick or treating.  

No ano que vem, você não deve ir. Especialmente porque você vai ser muito velho para doces ou 
travessuras.

Christopher:  But mom, I still got some candy.  
Mas mãe, eu ainda consegui alguns doces.

Elizabeth:  You should celebrate the holiday by watching a scary movie.  
Você deveria celebrar o feriado assistindo um filme de terror.

Christopher:  Okay, mom. 
Está bem, mãe.

Elizabeth:  Will you help me with dinner tonight? 
Você vai me ajudar com o jantar de hoje à noite?

Christopher:  Yes, sure.  
Sim, com certeza.

Elizabeth:  We’re making your favorite spaghetti with meatballs.  
Estamos fazendo seu espaguete favorito com almôndegas.

Christopher:  That’s my favorite.  
Esse é o meu favorito. 
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Conversation Lesson 57
David:  Zoey, how would you like your hair today? 

Zoey, como gostaria do seu cabelo hoje?
Zoey:  Well, I’m not sure. Should I do straight hair or curly hair?  

Bem, eu não tenho certeza. Devo fazer cabelo liso ou cacheado?
David:  Personally, I think you would look better with straight hair.  

Pessoalmente, acho que ficaria melhor com o cabelo liso.
Zoey:  And should I have long hair or short hair? 

E deveria ter cabelo longo ou curto?
David:  I think long hair will be better.  

Acho que cabelo longo será melhor.
Zoey:  Okay, I trust your expertise.  

Certo, confio em sua experiência.
David:  Thank you. Have you been using a hairdryer?  

Obrigado. Você tem usado um secador de cabelo?
Zoey:  Yes, all the time.  

Sim, o tempo todo.
David:  You want to be careful since it dehydrates your hair.  

Você quer ter cuidado, já que desidrata seu cabelo.
Zoey:  Okay, I will just towel dry my hair then.  

Ok, eu só vou usar toalha para secar meu cabelo então.
David:  Yes. Do you also mind taking off your necklace and earrings? It’s in the way of cutting your hair.  

Sim. Você também se importa de tirar seu colar e brincos? Está no caminho de cortar seu cabelo.
Zoey:  Okay, I will. By the way, I have a question for you. 

Ok, eu vou. A propósito, tenho uma pergunta para você.
David:  Sure, what is it? 

Claro, o que é?
Zoey:  Well, I’m embarrassed to ask.  

Tenho vergonha de perguntar.
David:  Don’t worry, you can tell me.  

Não se preocupe, pode me dizer.
Zoey:  Well, I’m not sure how tipping works at a hairdresser. Do I need to tip?  

Bem, eu não tenho certeza de como a gorjeta funciona em um cabeleireiro. Preciso dar gorjeta?
David:  Leaving a tip isn’t necessary, but it’s always appreciated.  

Deixar uma gorjeta não é necessário, mas é sempre apreciado.
Zoey:  Okay, I see.  

Ok, entendo.
David:  It depends if you’re happy with our service or not.  

Depende se você está feliz com nosso serviço ou não.
Zoey:  Thanks for telling me. I understand better now 

Obrigada por me contar. Eu compreendo melhor agora.
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Conversation Lesson 58
Thomas:  Paolo, were you able to buy tablets for your headache?  

Paolo, você foi capaz de comprar comprimidos para sua dor de cabeça?
Paolo:  No, I asked multiple pharmacies, but they all said I need a prescription.  

Não, eu perguntei em várias farmácias, mas todas disseram que eu preciso de uma receita.
Thomas:  That can’t be right.  

Isso não pode estar certo.
Paolo:  I’m not sure why.  

Não sei por quê.
Thomas:  Do you still have a headache?  

Você ainda está com dor de cabeça?
Paolo:  No, I don’t.  

Não, não estou.
Thomas:  That’s good. Let me ask a pharmacist. I’ve always been able to buy tablets over the counter.  

Isso é bom. Deixe-me perguntar a um farmacêutico. Sempre pude comprar comprimidos no 
balcão.

Paolo:  But I now have a stomachache.  
Mas agora estou com dor de estômago.

Thomas:  Okay, I will buy you some medicine and bring it to you.  
Ok, eu vou comprar um pouco de remédio e trazê-lo para você.

Paolo:  Are you sure? 
Tem certeza?

Thomas:  Yes, how bad is it?  
Sim, está doendo muito?

Paolo:  I feel some pain.  
Eu sinto um pouco de dor.

Thomas:  I think I should take you to the doctor.  
Acho que deveria levá-lo ao médico.

Paolo:  Okay.  
Tudo bem.

Thomas:  The doctor can give you a particular prescription.  
O médico pode lhe dar uma receita específica.

Paolo:  Thank you. I think I ate some rotten meat yesterday.  
Obrigado. Acho que comi carne estragada ontem.

Thomas:  I’ll be here to nurse you back to full health.  
Eu estarei aqui para cuidar de você até volta da saúde plena.

Paolo:  Thank you, brother.  
Obrigado, irmão.

Thomas:  You’re welcome.  
De nada. 
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Conversation Lesson 59
Deborah:  Rachel, are you excited to see the entire United States?  

Rachel, você está animada para ver os Estados Unidos inteiro?
Rachel:  Yes. I’ve only been to California and Arizona. There’s so much I have to see.  

Sim. Só estive na Califórnia e no Arizona. Há tanta coisa que eu tenho que ver.
Deborah:  Where do you want to visit the most? 

Onde você quer visitar mais?
Rachel:  I want to visit the Washington Monument and see the White House.  

Eu quero visitar o Monumento de Washington e ver a Casa Branca.
Deborah:  Sure, we can tour Washington, D.C.  

Claro, podemos visitar Washington, D.C.
Rachel:  I’ve read a lot of U.S. history lately.  

Estou lendo muita história dos EUA ultimamente.
Deborah:  What did you read? 

O que você leu?
Rachel:  Well, I read a lot about the history behind the bald eagle and the American flag.  

Bem, eu li muito sobre a história por trás da águia-careca e da bandeira americana.
Deborah:  Oh, that’s interesting.  

Oh, isso é interessante.
Rachel:  Yes, where have you traveled to?  

Sim, para onde você viajou?
Deborah:  Well, I’ve been to eastern China, northern Russia, and southern Italy. 

Estive no leste da China, norte da Rússia e sul da Itália.
Rachel:  Which is your favorite? 

Qual é o seu favorito?
Deborah:  My favorite is southern Italy. I just love their culture and food.  

Meu favorito é o sul da Itália. Adoro a cultura e a comida deles.
Rachel:  Maybe after our United States trip, we can visit another country.  

Talvez depois de nossa viagem aos Estados Unidos, possamos visitar outro país.
Deborah:  Yes, I’d be happy to go with you.  

Sim, eu ficaria feliz em ir com você.
Rachel:  Do you have everything packed yet? 

Você já empacotou as coisas?
Deborah:  Yes, I do.  

Sim, já.
Rachel:  Okay, I’m excited. Which city should we start with? 

Ok, eu estou animada. Com qual cidade devemos começar?
Deborah:  Let’s go to Seattle, Washington.  

Vamos para Seattle, Washington.
Rachel:  Okay, perfect.  

Ok, perfeito. 
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Conversation Lesson 60
William:  How was your grocery shopping trip? 

Como foi sua viagem de compras?
Melania:  It was great. I was able to find everything on my list.  

Foi ótima. Consegui encontrar tudo na minha lista.
William:  Oh, what did you buy? 

Oh, O que você comprou?
Melania:  I bought strawberries, apples, oranges, bacon, milk, eggs, butter, jam, bread, and peanut butter. 

Eu comprei morangos, maçãs, laranjas, bacon, leite, ovos, manteiga, geleia, pão e manteiga de 
amendoim.

William:  Wow, that’s a lot.  
Uau, é muita coisa.

Melania:  Yes, having three children means I always buy extra.  
Sim, ter três filhos significa que eu sempre compro a mais.

William:  Did you see any pork in the meat section? 
Você viu alguma carne de porco na seção de carne?

Melania:  Yes, but only a few left.  
Sim, mas só restam alguns.

William:  Okay, I need to buy pork this weekend.  
Ok, eu preciso comprar carne de porco este fim de semana.

Melania:  You should hurry before they run out.  
Você deve se apressar antes que eles acabem.

William:  Okay, I will. What are your kids having for breakfast? 
Ok, eu vou. O que seus filhos estão tomando no café da manhã?

Melania:  I’m making them some toast and pancakes.  
Estou fazendo torradas e panquecas.

William:  And what are you eating? 
E o que você está comendo?

Melania:  I have eggs, bacon, and orange juice.  
Eu como ovos, bacon e suco de laranja.

William:  That sounds so good right now. I’m jealous.  
Isso soa tão bem agora. Estou com inveja.

Melania:  That’s why I love grocery shopping. I get to buy all the food I love.  
É por isso que adoro fazer compras. Posso comprar toda a comida que amo.

William:  True, I should make a list.  
É verdade, eu deveria fazer uma lista.

Melania:  Yes, I’ll talk to you later.  
Sim, falo com você mais tarde.

William:  Okay, bye.  
Ok, tchau. 
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Conversation Lesson 61
Derrick:  Hey, Patricia, how was your shopping today?  

Ei, Patricia, como foi suas compras hoje?
Patricia:  It wasn’t that good, unfortunately.  

Infelizmente, não foi tão boa.
Derrick:  Why is that?  

Por quê?
Patricia:  Because of the sales tax, the total price was higher than I thought.  

Por causa do imposto sobre vendas, o preço total ficou mais alto do que eu pensava.
Derrick:  I’m sorry to hear that. So, did you end up buying clothes? 

Lamento ouvir isso. Então, você acabou comprando roupas?
Patricia:  Yes, but I had to give up on some clothes. 

Sim, mas tive que desistir de algumas roupas.
Derrick:  Did you have a budget? 

Você tinha um orçamento?
Patricia:  Yes, I could not afford to spend more than $150.  

Sim, eu não poderia gastar mais de U$ 150,00.
Derrick:  What did you end up buying?  

O que você acabou comprando?
Patricia:  I bought slippers, sandals, shorts, sunglasses and a bracelet.  

Comprei chinelos, sandálias, shorts, óculos de sol e uma pulseira.
Derrick:  What did you put away?  

O que você guardou?
Patricia:  I had to put away the purse that I really wanted.  

Tive que deixar a bolsa que eu realmente queria.
Derrick:  That’s okay. You can go to the mall next time. 

Está tudo bem. Você pode ir ao shopping da próxima vez.
Patricia:  Yes, my paycheck comes next week.  

Sim, meu salário vem na próxima semana.
Derrick:  Did you know there is a summer sale that will soon start? 

Sabia que há uma promoção de verão que começará em breve?
Patricia:  No, I didn’t.  

Não, eu não sabia.
Derrick:  Yes, that is perfect timing for you. 

Sim, é o momento perfeito para você.
Patricia:  Okay, I’m excited for my next shopping day.  

Ok, eu estou animada para o meu próximo dia de compras. 
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Conversation Lesson 62
Kevin:  Hey, Yvana, did you end up going on a date with the guy at the party? 

Ei, Yvana, você acabou saindo com o cara da festa?
Yvana:  Do you mean, Mike? 

Você quer dizer o Mike?
Kevin:  Yes, Mike. The rich guy with a fancy car.  

Sim, Mike. O cara rico com um carro chique.
Yvana:  No, I didn’t. Every time he talked about himself, I just said, “oh, really?”  

Não, eu não sai. Toda vez que ele falava de si mesmo, eu dizia, “Oh, sério?”:
Kevin:  Why didn’t you want to hang out with him? He seemed nice. 

Por que não quis sair por aí com ele? Ele parecia legal.
Yvana:  I just feel like he didn’t care about me. He just wanted to talk about himself.  

Eu apenas sinto que ele não se importava comigo. Ele só queria falar sobre si mesmo.
Kevin:  I see. He told me he asked you out on a date to the movie theaters.  

Entendo. Ele me disse que convidou você para um encontro nos cinemas.
Yvana:  Yes, He did. But I politely declined.  

Sim, ele convidou. Mas eu educadamente recusei.
Kevin:  Do you ever go on dates? 

Você já foi a encontros?
Yvana:  I haven’t in a long time. I want a man who wants to get to know me.  

Não faço isso há muito tempo. Quero um homem que queira me conhecer.
Kevin:  I see. When was the last time you’ve been on a date? 

Entendo. Quando foi a última vez que você esteve em um encontro?
Yvana:  Well, my last boyfriend took me to the museum. I really enjoyed that.  

Bem, meu último namorado me levou ao museu. Eu gostei muito daquilo.
Kevin:  You know, my co-worker is really into art. I bet he would take you to the museum.  

Sabe, meu colega de trabalho gosta muito de arte. Aposto que ele te levaria ao museu.
Yvana:  Oh, I feel like I’ll be single for a long time. 

Ah, sinto que vou ficar solteira por muito tempo.
Kevin:  Don’t give up on dating or having a relationship.  

Não desista de namorar ou ter um relacionamento.
Yvana:  Yeah, maybe I’ll give it a shot.  

Sim, talvez possa tentar.
Kevin:  Okay, I’ll ask him. I think he has a big crush on you.  

Ok, eu vou perguntar a ele. Eu acho que ele tem uma grande queda por você.
Yvana:  Can you show me what he looks like? 

Pode me mostrar como ele é?
Kevin:  Sure, I will.  

Claro, eu vou. 
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Conversation Lesson 63
Coach:  Luke, why aren’t you listening to my instructions? 

Luke, por que não está ouvindo minhas instruções?
Luke:  I don’t understand how to play soccer.  

Eu não entendo como jogar futebol.
Coach:  I told you many times, you are not allowed to use your hands.  

Eu lhe disse muitas vezes, você não tem permissão para usar suas mãos.
Luke:  What kind of game doesn’t let you use your hands or arms?  

Que tipo de jogo não te deixa usar as mãos ou braços?
Coach:  In soccer, you can only kick the ball with your legs.  

No futebol, você só pode chutar a bola com as pernas.
Luke:  I don’t think this sport is for me.  

Não acho que este esporte seja para mim.
Coach:  Yes, why did you come here in the first place.  

Sim, por que você veio aqui a princípio.
Luke:  My parents made me play.  

Meus pais me fizeram jogar.
Coach:  It’s okay. Maybe other sports like baseball or basketball will suit you.  

Está tudo bem. Talvez outros esportes como beisebol ou basquete sirvam para você.
Luke:  My feet are also hurting.  

Meus pés também estão doendo.
Coach:  I’ll have our nurse take a look. Why don’t you just sit down on the bench? 

Vou pedir para a nossa enfermeira dar uma olhada. Por que você simplesmente não se senta no 
banco?

Luke:  Okay, coach. I’m sorry for disrupting the game.  
Ok, treinador. Desculpe por atrapalhar o jogo.

Coach:  It’s okay. Can you call your parents to come to pick you up? 
Está tudo bem. Pode ligar para seus pais para vir buscá-lo?

Luke:  Sure, but I forgot my cell phone. Can I borrow yours? 
Claro, mas esqueci meu celular. Posso pegar o seu emprestado?

Coach:  Sure.  
Claro.

Luke:  What if my parents are disappointed in me?  
E se meus pais estiverem desapontados comigo?

Coach:  That’s okay. You are only 7 years old. Most kids your age don’t know which sports to play yet.  
Está tudo bem. Você só tem 7 anos. A maioria das crianças da sua idade ainda não sabe quais 
esportes jogar.

Luke:  Thanks for your help! 
Obrigado por sua ajuda!
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Conversation Lesson 64
Jeffrey:  Richard, what brings you into the clinic so late?  

Richard, o que te traz à clínica tão tarde?
Richard:  I’m sorry for coming in such short notice.  

Sinto muito por ter chegado tão rapidamente.
Jeffrey:  No problem. Why are you here? 

Sem problemas. Por que você está aqui?
Richard:  I accidentally ran over a pigeon on my way. 

Eu acidentalmente atropelei um pombo no caminho.
Jeffrey:  I’m sorry to hear that. Let me take a look.  

Lamento ouvir isso. Deixe-me dar uma olhada.
Richard:  Okay, he’s in my bag.  

Ok, ele está na minha bolsa.
Jeffrey:  Without doing any tests, he seems to be just a little injured but still alive. Would you mind telling 

me what happened?  
Sem fazer nenhum teste, ele parece estar apenas um pouco ferido, mas ainda vivo. Você se 
importaria de me dizer o que aconteceu?

Richard:  I was coming home from the movie theater. And I had trouble keeping my eyes open. And then I 
hit the pigeon on the road.  
Eu estava voltando para casa do cinema. E tive problemas para manter meus olhos abertos. E então 
eu bati no pombo na estrada.

Jeffrey:  It’s okay, I understand. I once drove a tractor on a farm and hit a cow.  
Está tudo bem, eu entendo. Uma vez dirigi um trator em uma fazenda e bati em uma vaca.

Richard:  No way. Was the cow, okay?  
Poxa vida. A vaca ficou bem?

Jeffrey:  Yeah, luckily, he was fine. The cow was screaming in pain at first, though. Will you sit down in the 
waiting room while I run some tests on the pigeon? 
Sim, com sorte, ele ficou bem. Contudo, a vaca estava gritando de dor no início. Pode se sentar na 
sala de espera enquanto faço alguns testes no pombo?

Richard:  Sure thing. Can you tell me where the restroom is?  
Claro que sim. Pode me dizer onde é o banheiro?

Jeffrey:  It’s down the hall to the right.  
Fica no final do corredor, à direita.

Richard:  Okay. And do I have to pay for your services? 
Ok. E eu tenho que pagar por seus serviços?

Jeffrey:  Yes, you will. It costs $100.  
Sim, você vai. Custa U$ 100,00.

Richard:  Wow, that’s a lot of money.  
Uau, isso é muito dinheiro.

Jeffrey:  Yes, since it was an accident. I’ll make it $80.  
Sim, já que foi um acidente. Vou fazer U$ 80,00.

Richard:  Okay, thank you.  
Tudo bem, obrigado. 
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Conversation Lesson 65
Susan:  Wow, Kenny, your restaurant is so popular. How did you get so many people coming here? 

Uau, Kenny, seu restaurante está tão popular. Como conseguiu tanta gente vindo aqui?
Kenny:  Well, I renovated the inside and outside of the restaurant.  

Bem, eu renovei o interior e o lado de fora do restaurante.
Susan:  What made you want to change it up? 

O que te fez querer mudar isso?
Kenny:  I was tired of people saying this place is only for the old and homeless people.  

Eu estava cansado de pessoas dizendo que este lugar é apenas para os idosos e sem-teto.
Susan:  I remember when only a few people would come to this place.  

Lembro-me de quando apenas algumas pessoas vinham a este lugar.
Kenny:  Yes, I’m very thankful to the people that were here since the beginning, such as yourself.  

Sim, sou muito grato às pessoas que estavam aqui desde o início, como você.
Susan:  Did you change anything else to this restaurant? 

Você mudou mais alguma coisa para este restaurante?
Kenny:  Yes, I added a snack bar and new burger recipes.  

Sim, eu adicionei uma lanchonete e novas receitas de hambúrguer.
Susan:  I notice there is a brunch menu too. Was that always there? 

Notei que há um menu de “Lanches reforçados” também. Isso sempre esteve lá?
Kenny:  Yes, it was. But it wasn’t popular.  

Sim, esteve. Mas não era popular.
Susan:  I see. In my opinion, you make the best fast-food burgers in this town.  

Entendo. Na minha opinião, você faz os melhores hambúrgueres de fast-food desta cidade.
Kenny:  Thank you very much.  

Muito Obrigado.
Susan:  Yes, may I order now? 

Sim, posso fazer pedir agora?
Kenny:  Sure, what would you like? 

Claro, o que você gostaria?
Susan:  I would like to get a cheeseburger.  

Eu gostaria de pegar um cheeseburger.
Kenny:  Would you like to make it a meal? 

Gostaria de fazer uma refeição?
Susan:  Sure, what does it come with? 

Claro, ela vem com o quê?
Kenny:  It comes with a large fries and soda.  

Ela vem com uma batata frita grande e refrigerante.
Susan:  Okay, I’d like that. You can get me a Coca-Cola.  

Ok, eu gostaria disso. Pode me dar uma Coca-Cola.
Kenny:  Okay, one cheeseburger meal coming right up!  

Ok, uma refeição de cheeseburger chegando! 
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Conversation Lesson 66
Joseph:  Hey, I heard some little noises last night in your room. Were you okay? 

Ei, eu ouvi alguns barulhos ontem à noite no seu quarto. Você estava bem?
Izabella:  Yes, I am. It was just my computer. Somebody kept messaging me on Facebook last night. 

Sim, estou. Era só meu computador. Alguém ficou me mandando mensagens no Facebook ontem à 
noite.

Joseph:  Oh, who was it? 
Oh, quem era?

Izabella:  I’m not sure. It was a random stranger.  
Eu não tenho certeza. Era um estranho qualquer.

Joseph:  What did he want from you?  
O que ele queria de você?

Izabella:  He just wanted to know what I was doing.  
Ele só queria saber o que eu estava fazendo.

Joseph:  That’s really strange.  
Isso é realmente estranho.

Izabella:  Yes, I don’t know why he would try to talk to me at midnight.  
Sim, não sei por que ele tentaria falar comigo à meia-noite.

Joseph:  Well, did you respond to him today?  
Bem, você respondeu a ele hoje?

Izabella:  Actually, when I woke up, the messages were gone.  
Na verdade, quando acordei, as mensagens tinham sumido.

Joseph:  That’s really creepy. Can you show me his profile? 
Isso é muito assustador. Pode me mostrar o perfil dele?

Izabella:  Sure.  
Claro.

Joseph:  What’s his name? 
Qual é o nome dele?

Izabella:  His name is John Smith.  
O nome dele é John Smith.

Joseph:  Hmm, I think he works at the bookstore. I’ve seen him.  
Hum, Acho que ele trabalha na livraria. Eu o vi.

Izabella:  I was at the bookstore yesterday.  
Eu estava na livraria ontem.

Joseph:  Maybe I should confront him.  
Talvez eu deva confrontá-lo.

Izabella:  No, Please. Don’t do that. If he tries to talk to me again, I will block him.  
Não, por favor. Não faça isso. Se ele tentar falar comigo de novo, eu vou bloqueá-lo.

Joseph:  Okay.  
Tudo bem. 
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Conversation Lesson 67
Charles:  Brittany, I love all these changes we’re making. But I am getting worried. 

Brittany, adoro todas essas mudanças que estamos fazendo. Mas estou ficando preocupado.
Brittany:  Why are you worried? 

Por que você está preocupado?
Charles:  Well, all of these changes are increasing the home value.  

Bem, todas essas mudanças estão aumentando o valor da casa.
Brittany:  Why does that matter? 

Por que isso importa?
Charles:  It will cause the price of our home to be high compared to other homes in the neighborhood.  

Isso fará com que o preço da nossa casa seja alto se comparado com outras casas do bairro.
Brittany:  That is true. But I like the way our home looks, don’t you? 

Isso é verdade. Mas eu gosto da aparência da nossa casa, você não?
Charles:  I do love the changes. Don’t you think we’ve done enough already? 

Eu adoro as mudanças. Não acha que já fizemos o suficiente?
Brittany:  Well, let’s see. We’ve built a pool, changed the colors, enlarged the balcony, and changed the 

kitchen counters to marble.  
Bem, vamos ver. Construímos uma piscina, mudamos as cores, ampliamos a varanda, e mudamos 
os balcões da cozinha para mármore.

Charles:  How about we continue with the changes for this year and then stop for the next two years? 
Que tal continuarmos com as mudanças este ano e depois pararmos pelos próximos dois anos?

Brittany:  Okay, that’s fine by me.  
Ok, por mim, tudo bem.

Charles:  What do we need to improve? 
O que precisamos melhorar?

Brittany:  Let’s remodel our living room and bedroom.  
Vamos reformar nossa sala e quarto.

Charles:  Okay, what should we change? 
Ok, o que devemos mudar?

Brittany:  We can repaint the wall and stairs.  
Podemos repintar a parede e as escadas.

Charles:  Sure, that’s fine by me.  
Claro, por mim, tudo bem.

Brittany:  What do you think our home will sell for? 
Por que acha que nossa casa será vendida?

Charles:  I think it’ll be roughly $2 million.  
Acho que serão cerca de 2 milhões de dólares.

Brittany:  Okay, I hope people will buy it.  
Espero que as pessoas comprem. 
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Conversation Lesson 68
Oscar:  Hey, Jules, why don’t you play basketball with us?  

Ei, Jules, por que não joga basquete conosco?
Jules:  I don’t really like basketball.  

Eu realmente não gosto de basquete.
Oscar:  We don’t understand. Everybody loves basketball.  

Nós não entendemos. Todo mundo adora basquete.
Jules:  In my hometown, everybody plays baseball, actually.  

Na minha cidade natal, todo mundo joga beisebol, na verdade.
Oscar:  So, you like playing baseball? 

Então, você gosta de jogar beisebol?
Jules:  Yes, in elementary school, I played in a league. And I won a lot of trophies.  

Sim, no ensino fundamental, joguei em uma liga. E ganhei muitos troféus.
Oscar:  Wow, that’s impressive. I only won one medal.  

Uau, isso é impressionante. Só ganhei uma medalha.
Jules:  Thank you.  

Obrigado.
Oscar:  So how about we make a deal? 

Então, que tal fazermos um acordo?
Jules:  What kind of deal?  

Que tipo de acordo?
Oscar:  If you join us in playing basketball, we will play baseball with you another day. How does that 

sound? 
Se você se juntar a nós jogando basquete, jogaremos beisebol com você outro dia. Como isso soa?

Jules:  Sure, that sounds fair.  
Claro, isso parece justo.

Oscar:  Do you have any goals to play in high school or college? 
Você tem algum objetivo para jogar no ensino médio ou na faculdade?

Jules:  Yes, I hope to make it to the baseball team in high school and college.  
Sim, espero chegar ao time de beisebol no ensino médio e na faculdade.

Oscar:  Okay, I’d love that.  
Ok, eu adoraria isso.

Jules:  Do you play any other sports?  
Você joga algum outro esporte?

Oscar:  I played soccer and tennis when I was younger.  
Eu joguei futebol e tênis quando era mais jovem.

Jules:  That’s great! We love those sports.  
Fantástico! Adoramos esses esportes. 
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Conversation Lesson 69
Thomas:  Hey, how was your fishing trip?  

Ei, como foi sua viagem pesca?
Robert:  It was terrible. It was raining heavily and we had to cancel our trip. 

Foi terrível. Estava chovendo muito e tivemos que cancelar nossa viagem.
Thomas:  Oh no, that’s not good. Did you get to catch any fish? 

Oh não, isso não é bom. Você pegou algum peixe?
Robert:  Yes, we caught a few fish from our fishing boat.  

Sim, pegamos alguns peixes do nosso barco de pesca.
Thomas:  I’m glad you are safe. 

Fico feliz que esteja a salvo.
Robert:  Yes. There was lightning as well.  

Sim. Houve raios também.
Thomas:  I’ve heard that the Pacific Ocean can have strong waves too. Is that true? 

Ouvi dizer que o Oceano Pacífico também pode ter ondas fortes. Isso é verdade?
Robert:  Yes, it is. Hopefully, we will fish in a safer environment next time.  

Sim, é. Felizmente, vamos pescar em um ambiente mais seguro da próxima vez.
Thomas:  Yes, I agree.  

Sim, concordo.
Robert:  Do you have any fishing trips planned?  

Você tem alguma viagem de pesca planejada?
Thomas:  No, I don’t. I am planning to go whale watching with my dad next Saturday.  

Não, eu não. Estou planejando ir observar baleias com meu pai no próximo sábado.
Robert:  That sounds fun. How will you go? 

Isso parece divertido. Como você vai?
Thomas:  We will use a rowboat or a sailboat.  

Usaremos um barco a remo ou um veleiro.
Robert:  That sounds like fun.  

Isso parece divertido.
Thomas:  Is all of your friends okay from the storm?  

Todos os seus amigos estão bem desde a tempestade?
Robert:  Yes, I let them keep the fish. Since I feel bad for having them come out.  

Sim, deixei que ficassem com os peixes. Já que me senti mal por terem de sair assim.
Thomas:  That’s very generous of you.  

Isso é muito generoso da sua parte.
Robert:  Thank you. 

Obrigado.
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Conversation Lesson 70
Jacob:  Hey, you have a pool, don’t you? 

Ei, você tem uma piscina, não tem?
Olivia:  Yes, I do. Why do you ask? 

Sim, eu tenho. Por que você pergunta?
Jacob:  I’ve been swimming during the summertime, but I want to learn how to dive.  

Eu tenho nadado durante o verão, mas eu quero aprender a mergulhar.
Olivia:  You don’t have a diving board in your swimming pool? 

Você não tem trampolim na sua piscina?
Jacob:  No, I do not.  

Não, eu tenho.
Olivia:  Well, let me ask my parents if you can use ours.  

Bem, deixe-me perguntar aos meus pais se você pode usar o nosso.
Jacob:  Okay, thank you.  

Tudo bem, obrigado.
Olivia:  So, my parents are okay with it. Our backyard is kind of dirty right now. I hope you’re okay with it. 

Então, meus pais estão de boa com isso. Nosso quintal está meio sujo agora. Espero que esteja bem 
com isso.

Jacob:  That’s fine with me. Will you teach me how to dive?  
Por mim, tudo bem. Você vai me ensinar a mergulhar?

Olivia:  Sure, I will.  
Claro, eu vou.

Jacob:  I am a little bit scared and nervous.  
Estou um pouco assustado e nervoso.

Olivia:  Don’t be. You’ll be fine. Our pool is quite deep.  
Não fique. Você vai ficar bem. Nossa piscina é bem funda.

Jacob:  I forgot to bring my swimsuit and towel. Can you lend me one? 
Esqueci de trazer minha roupa de banho e toalha. Você pode me emprestar um?

Olivia:  Sure.  
Claro.

Jacob:  Do you have sunscreen too? My skin turns red easily.  
Você também tem protetor solar? Minha pele fica vermelha facilmente.

Olivia:  Yes, I do. By the way, could you shut the fence door? 
Sim, eu tenho. A propósito, você poderia fechar a porta da cerca?

Jacob:  Sure. Thank you again for letting me use your diving board. 
Claro. Obrigado novamente por me deixar usar seu trampolim.

Olivia:  No problem. That’s what friends are for.  
Sem problemas. É para isso que servem os amigos. 
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Conversation Lesson 71
Ken:  Mom, you bought us the wrong fireworks. 

Mãe, você nos comprou os fogos de artifício errados.
Mom:  What do you mean?  

O que você quer dizer?
Ken:  These are too big.  

Estes são enormes.
Mom:  I don’t understand.  

Não entendo.
Ken:  We were trying to jump over them. We need smaller fireworks.  

Estávamos tentando pular sobre eles. Precisamos de fogos de artifício menores.
Mom:  Son, I think that would be dangerous. Where did you get this crazy idea? 

Filho, acho que isso seria perigoso. De onde vocês tiraram essa ideia maluca?
Ken:  Yesterday, I read about it online.  

Ontem, li sobre isso na internet.
Mom:  Well, I won’t allow you to do it because you could hurt yourself.  

Bem, eu não vou permitir que vocês façam isso porque vocês podam machucar.
Ken:  How will we celebrate the fourth of July instead? 

Como vamos celebrar o 4 de julho em vez disso?
Mom:  For Independence Day, we can simply watch fireworks from our window at night.  

Para o Dia da Independência, podemos simplesmente assistir fogos de artifício de nossa janela à 
noite.

Ken:  Okay, but won’t that be boring? 
Certo, mas isso não vai ser chato?

Mom:  No, It won’t. It’ll be quite magical.  
Não, não vai. Vai ser muito mágico.

Ken:  Okay. Are you making apple pie, by the way? 
Ok. Você está fazendo torta de maçã, a propósito?

Mom:  Yes, I am. Would you like some?  
Sim, estou. Você gostaria de um pouco?

Ken:  Yes, I would! 
Sim, eu gostaria!

Mom:  Okay, go, and call your brother.  
Certo, vá e chame seu irmão.

Ken:  Okay.  
Ok. 
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Conversation Lesson 72
Noah:  Hey, Oscar, how’s your dating life going right now? 

Ei, Oscar, como está indo sua vida amorosa agora?
Oscar:  It’s going okay. I’ve been getting invitations today. 

Está indo bem. Estou recebendo solicitações hoje.
Noah:  Sorry, I didn’t understand. What did you do? 

Desculpe, não entendi. O que você fez?
Oscar:  Well, I created a profile on an online dating site.  

Bem, eu criei um perfil em um site de encontros online.
Noah:  And then what happened? 

E depois o que aconteceu?
Oscar:  At first, I didn’t get many responses.  

No começo, não tive muitas respostas.
Noah:  Did you change anything afterward? 

Você mudou alguma coisa depois?
Oscar:  Yes, I changed my picture because I realized I put a bad photo.  

Sim, mudei de foto porque percebi que coloquei uma foto ruim.
Noah:  Do you think people only care about pictures and not your description? 

Você acha que as pessoas só se importam com fotos e não com sua descrição?
Oscar:  Yes, I think so. It’s like online shopping. People want to see how it looks.  

Sim, acho que sim. É como fazer compras online. As pessoas querem ver como se parece.
Noah:  I agree. Does online dating cost any money?  

Concordo. Namoro online custa algum dinheiro?
Oscar:  No, it is free. However, some dating sites do cost money.  

Não, é de graça. No entanto, alguns sites de namoro custam dinheiro.
Noah:  Okay, I think I want to create an online dating profile.  

Ok, acho que quero criar um perfil de namoro online.
Oscar:  Aren’t you dating a girl right now?  

Você não está saindo com uma garota agora?
Noah:  No, we recently broke up, unfortunately.  

Não, nós terminamos recentemente, infelizmente.
Oscar:  I’m sorry to hear that.  

Lamento ouvir isso.
Noah:  It’s okay. I was sad about it, but now after hearing about your experience with online dating, I’m 

quite happy.  
Está ok. Eu estava triste, mas agora, depois de ouvir sobre sua experiência com namoro online, estou 
muito feliz.

Oscar:  Why is that? 
Por quê?

Noah:  Well, I think I can find someone who is better suited for me.  
Bem, acho que posso encontrar alguém mais adequado para mim.

Oscar:  I agree. Let’s help you make your online dating profile.  
Concordo. Vamos ajudá-lo a fazer seu perfil de namoro online. 
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Conversation Lesson 73
George:  Are you sure that you want to give away all of Alex’s music collections?  

Tem certeza que quer doar todas as coleções musicais do Alex?
Anthony:  Yes, having them around our house will only make us very sad.  

Sim, tê-las em nossa casa só nos deixará mais tristes.
George:  Don’t you want to remember him with his favorite music?  

Não quer se lembrar dele com sua música favorita?
Anthony:  We think he would want us to give it away to people who love music.  

Achamos que ele iria querer que doássemos para as pessoas que amam música.
George:  He was the biggest music collector that we knew. What kind of collections did he own?  

Ele era o maior colecionador de música que conhecíamos. Que tipo de coleções ele possuía?
Anthony:  Pink Floyd and Led Zeppelin were his favorite. 

Pink Floyd e Led Zeppelin eram seus favoritos.
George:  Wow, those are incredibly rare. What else did he own?  

Uau, esses são incrivelmente raros. O que mais ele possuía?
Anthony:  He’s also got CDs from The Beatles and Rolling Stones.  

Ele também tinha CDs dos Beatles e Rolling Stones.
George:  Wow, that’s incredible.  

Uau, isso é incrível.
Anthony:  Would you want them? 

Você iria querê-los?
George:  Sure, I’d be honored. What kind of music did he enjoy most? 

Claro, eu ficaria honrado. Que tipo de música ele mais gostava?
Anthony:  He loved all kinds, such as pop, rock, country, and rap.  

Ele amava todos os tipos, como pop, rock, country e rap.
George:  How about metal? 

E metal?
Anthony:  That was the only music genre he didn’t like.  

Era o único gênero musical que ele não gostava.
George:  Why is that? 

Por quê?
Anthony:  He thought it was too loud.  

Ele achava que era muito alto.
George:  Would you mind if I take a look at his music collection? 

Você se importaria se eu der uma olhada na coleção de música dele?
Anthony:  Sure, go ahead. 

Claro, vá em frente.
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Conversation Lesson 74
Tom:  So, how was your first road trip with Laura?  

Então, como foi sua primeira viagem com Laura?
Mary:  It was fun. I can’t wait to go again sometime.  

Foi divertido. Mal posso esperar para ir novamente algum dia.
Tom:  How were you able to navigate your way around the road? 

Como você foi capaz de navegar pela estrada?
Mary:  I have a GPS map on my phone.  

Eu tenho um mapa GPS no meu celular.
Tom:  Oh, good idea! Who drove the car?  

Oh, boa ideia! Quem dirigiu o carro?
Mary:  I mostly did. But sometimes when I was tired, I let Laura drive.  

Eu dirigi a maioria das vezes. Mas às vezes, quando estava cansado, deixava Laura dirigir.
Tom:  What did you guys do? 

O que vocês fizeram?
Mary:  Well, we drove east along the coast and went to a lot of beaches.  

Bem, nós dirigimos para o leste ao longo da costa e fomos para um monte de praias.
Tom:  That sounds like fun. 

Isso parece divertido.
Mary:  Yes, but we experienced a few issues. For example, one time, we forgot to put gasoline in the tank.  

Sim, mas tivemos alguns problemas. Por exemplo, uma vez, esquecemos de colocar gasolina no 
tanque.

Tom:  How did you solve the problem?  
Como resolveram o problema?

Mary:  Luckily, we read a sign and found a gas station nearby.  
Por sorte, lemos uma placa e encontramos um posto de gasolina nas proximidades.

Tom:  That’s good. Did you get to visit Hollywood Boulevard or Sunset Avenue? 
Que legal. Vocês conseguiram visitar Hollywood Boulevard ou Sunset Avenue?

Mary:  Yes, we did.  
Sim, conseguimos.

Tom:  Did you take pictures of it? 
Vocês tiram fotos dela?

Mary:  Yes. I can show you.  
Sim. Eu posso te mostrar.

Tom:  Okay, I’d love that. 
Ok, eu adoraria isso.
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Conversation Lesson 75
Jessica:  Scott, how was your movie night with your girlfriend? 

Scott, como foi sua noite no cinema com sua namorada?
Scott:  It was fantastic. We got to see the latest movie featuring Tom Cruise.  

Foi fantástica. Conseguimos ver o último filme apresentando Tom Cruise.
Jessica:  Wow, that’s amazing. Did you get to wear 3D glasses? 

Uau, isso é incrível. Vocês tiveram que usar óculos 3D?
Scott:  Yes, we did. The graphics were amazing.  

Sim, nós tivemos. Os gráficos estavam incríveis.
Jessica:  Wow, I’d love to see it. How was the line? I heard there were a lot of people. 

Uau, eu adoraria vê-lo. Como estava a fila? Ouvi dizer que havia muita gente.
Scott:  Yes, it was very crowded, since it was the first night that the movie was being released. 

Sim, estava muito lotado, já que era a primeira noite que o filme estava sendo lançado.
Jessica:  What did you order? 

O que você pediu?
Scott:  I got a large popcorn, and my girlfriend ordered some fries.  

Eu pedi uma pipoca grande, e minha namorada pediu batatas fritas.
Jessica:  I’m glad you guys got to see it in the movie theater.  

Estou feliz que vocês conseguiram assistir ele no cinema.
Scott:  Yes, how did you spend your night? 

Sim, como você passou a noite?
Jessica:  I watched sitcoms on television.  

Eu assisti “Situações de comédia” na televisão.
Scott:  That sounds fun. What kind of movies do you like? 

Parece divertido. Que tipo de filmes você gosta?
Jessica:  I enjoy horror movies and science fiction movies. What about you? 

Gosto de filmes de terror e ficção científica. E quanto a você?
Scott:  I like cult movies and classic movies.  

Eu gosto de “filmes cult” e filmes clássicos.
Jessica:  Nice, do you ever watch action movies? 

Legal, você já assistiu filmes de ação?
Scott:  Yes, my favorite is the Matrix. What about you? 

Sim, meu favorito é o Matrix. E você?
Jessica:  I love the Marvel series.  

Eu adoro a série da Marvel.
Scott:  That’s a good choice. Well, I have to pick up my girlfriend now.  

É uma boa escolha. Bem, eu tenho que pegar minha namorada agora.
Jessica:  Okay, I’ll see you later.  

Ok, vejo você mais tarde. 
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Conversation Lesson 76
Mike:  So, why do you like going to the beach? 

Então, por que você gosta de ir à praia?
Linda:  I love meeting new people, swimming in the water and tanning.  

Eu adoro conhecer gente nova, nadar na água e bronzear.
Mike:  That sounds great.  What do you usually bring with you?  

Isso parece ótimo.  O que você costuma levar com você?
Linda:  First off, I usually bring a big bag and put a towel, sunscreen, sunglasses, a book to read, and a 

bottle of water. 
Primeiro, eu costumo trazer uma bolsa grande e colocar uma toalha, protetor solar, óculos escuros,  
um livro para ler, e uma garrafa de água.

Mike:  What else can you do at the beach? 
O que mais você pode fazer na praia?

Linda:  You can build a sandcastle or even play volleyball.  
Você pode construir um castelo de areia ou até mesmo jogar vôlei.

Mike:  Wow, that sounds really fun. What if it rains? 
Uau, isso parece muito divertido. E se chover?

Linda:  You can bring a beach umbrella just in case.  
Você pode trazer um guarda-chuva de praia por precaução.

Mike:  I’ve never been to a beach since I’ve always lived far away from the waters.  
Eu nunca fui a uma praia já que sempre moro longe das águas.

Linda:  Would you like me to take you some time? 
Gostaria que eu te levasse alguma vez?

Mike:  Sure, I’d love that! I think my skin is sensitive to the sun, so is there any shade?  
Claro, eu adoraria isso! Acho que minha pele é sensível ao sol, então há alguma sombra?

Linda:  Yes, there are palm trees around the beach.  
Sim, há palmeiras ao redor da praia.

Mike:  Okay, great. When can we go? 
Tudo bem, ótimo. Quando podemos ir?

Linda:  How does next Saturday sound? 
Que tal no próximo sábado?

Mike:  That is perfect. I’m excited.  
Isso é perfeito. Estou empolgado.

Linda:  Make sure to wear swim shorts because we will be swimming too!  
Certifique-se de usar shorts de banho porque vamos nadar também!

Mike:  Okay.  
Ok. 
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Conversation Lesson 77
Susan:  So, what is your worst childhood memory?  

Então, qual é a sua pior lembrança de infância?
John:  Once I had a birthday party that went terribly wrong. 

Uma vez tive uma festa de aniversário que deu terrivelmente errado.
Susan:  How old were you? 

Quantos anos você tinha?
John:  I was 8 years old.  

Eu tinha 8 anos.
Susan:  What happened?  

O que aconteceu?
John:  First off, one of my friends got hit with a baseball bat and he was bleeding a lot.  

Primeiro, um dos meus amigos foi atingido por um taco de beisebol e ele estava sangrando muito.
Susan:  Oh no, that’s not good. 

Oh não, isso não é bom.
John:  And then we ate a cake. And one of my friends got really sick.  

E depois comemos um bolo. E um dos meus amigos ficou muito doente.
Susan:  That’s terrible.  

Isso é terrível.
John:  And then we had another unfortunate incident. 

E então tivemos outro incidente infeliz.
Susan:  What else happened? 

O que mais aconteceu?
John:  One of my friends got stung by a bee. He was really allergic to bees.  

Um dos meus amigos foi picado por uma abelha. Ele era muito alérgico a abelhas.
Susan:  Was he okay? 

Ele ficou bem?
John:  Yes, we took him to the hospital, and luckily, he was fine.  

Sim, nós o levamos para o hospital, e felizmente, ele ficou bem.
Susan:  What about the person who got hit by a baseball bat? 

E a pessoa que foi atingida por um taco de beisebol?
John:  It was very serious. We had to take him to an ICU. 

Foi muito sério. Tivemos que levá-lo para uma UTI.
Susan:  Oh, that is quite a bad experience.  

Oh, isso é uma experiência muito ruim.
John:  My mom and dad were horrified. Especially since they had to explain what happened to the other 

children’s parents.  
Meus pais ficaram horrorizados. Especialmente porque eles tiveram que explicar o que aconteceu  
com os pais das outras crianças.

Susan:  Wow. I’m sure nothing can be worse than that experience.  
Uau. Tenho certeza que nada pode ser pior do que essa experiência.

John:  Yes, indeed.  
Sim, de fato. 
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Conversation Lesson 78
Michael:  Why don’t you like your family? 

Por que não gosta da sua família?
Barbara:  We aren’t a typical family. I have a very embarrassing family.  

Não somos uma família comum. Tenho uma família muito embaraçosa.
Michael:  I’m sure it can’t be that bad. How embarrassing are they?  

Tenho certeza que não pode ser tão ruim. Quão embaraçosos eles são?
Barbara:  First off, when my mom gets together with her brothers at parties, they always tell weird jokes. 

Nobody laughs except them.  
Primeiro, quando minha mãe se reúne com os irmãos dela nas festas, eles sempre contam piadas 
estranhas. Ninguém ri, exceto eles.

Michael:  Oh, that is embarrassing.  
Isso é vergonhoso.

Barbara:  Sometimes, the jokes are sexist, racist, and dirty.  
Às vezes, as piadas são machistas, racistas e obscenas.

Michael:  That’s not something to joke about.  
Isso não é algo para brincar.

Barbara:  I agree. There is more, though. 
Concordo. Entretanto, há mais.

Michael:  What else does your family do?  
O que mais sua família faz?

Barbara:  My mom and her friend wear really odd clothes.  
Minha mãe e a amiga dela usam roupas muito estranhas.

Michael:  What do they wear?  
O que elas vestem?

Barbara:  One day, my mom and her friend both wore the same pink dress with white fur.  
Um dia, minha mãe e sua amiga usaram o mesmo vestido rosa com pele branca.

Michael:  Wow, were there people around? 
Uau, haviam pessoas por perto?

Barbara:  Yes, everybody was watching us and laughing.  
Sim, todo mundo estava nos observando e rindo.

Michael:  I can see why you’re not around them very often then.  
Agora entendo por que você não fica com eles com muita frequência.

Barbara:  Yes, and that’s just the tip of the iceberg.  
Sim, e isso é só a ponta do iceberg.

Michael:  You should wear a hoodie and hide your face around them. 
Você deveria usar um capuz e esconder seu rosto em volta deles.

Barbara:  That is a great idea!  
É uma ótima ideia!

Michael:  Then nobody will know it’s your family.  
Então ninguém saberá que é sua família.

Barbara:  That’s true.  
Sim, é verdade. 
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Conversation Lesson 79
Logan:  I’m happy for you. But it’s hard for me to be enthusiastic right now.  

Estou feliz por você. Mas é difícil para eu estar entusiasmado agora.
Leah:  What is wrong? 

Qual é o problema?
Logan:  I’m actually getting a divorce with my wife.  

Na verdade, estou me divorciando da minha esposa.
Leah:  Oh, no, what happened? 

Oh não, o que aconteceu?
Logan:  We were just arguing all the time. And we both thought we are not happy with each other.  

Estávamos discutindo o tempo todo. E nós dois pensamos que não estamos felizes um com o outro.
Leah:  I’m sorry to hear that. Do you have a divorce lawyer? 

Lamento ouvir isso. Vocês tem um advogado de divórcio?
Logan:  Yes, we do. We are currently settling everything.  

Sim, nós temos. Estamos resolvendo tudo.
Leah:  Everything will get better.  

Tudo vai ficar bem.
Logan:  I think this is the end of everything for me.  

Acho que este é o fim de tudo para mim.
Leah:  No, it’s not. You will live happily ever after. 

Não, não é. Você viverá feliz para sempre.
Logan:  You really think so? 

Você realmente acha isso?
Leah:  Yes. I’m sure you’ll learn a lot from your marriage. 

Sim. Tenho certeza que aprenderá muito com seu casamento.
Logan:  That is true. My ex-wife has taught me a lot about being in relationships.  

Sim, é verdade. Minha ex-mulher me ensinou muito sobre estar em relacionamentos.
Leah:  Yes, you’ll find someone else more suited for you.  

Sim, você vai encontrar alguém mais adequado para você.
Logan:  Thank you, I appreciate that.  

Obrigado, eu agradeço.
Leah:  I’m always here for you. 

Estou sempre aqui para te apoiar.
Logan:  So, when did David propose to you? 

Então, quando o David te pediu em casamento?
Leah:  On our last trip to the Dominican Republic.  

Em nossa última viagem à República Dominicana.
Logan:  Wow, that must be so romantic. 

Uau, Isso deve ser tão romântico.
Leah:  Yes, it was! 

Sim, foi!
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Conversation Lesson 80
Margaret:  Wow, Matthew, have you been running lately? 

Uau, Matthew, Você está correndo ultimamente?
Matthew:  Yes, I just ran my first mile. 

Sim, eu acabei de correr minha primeira milha.
Margaret:  Wow, that’s incredible. How did you do? 

Uau, isso é incrível. Como você se saiu?
Matthew:  It was harder than I thought. But I succeeded.  

Foi mais difícil do que eu pensava. Mas eu consegui.
Margaret:  Good job! What made you want to start? 

Bom trabalho! O que te fez querer começar?
Matthew:  Well, in the last couple of years, I’ve gained 100 pounds.  

Bem, nos últimos anos, eu engordei 100 quilos.
Margaret:  It’s good you are starting to run now.  

É bom que você está começando a correr agora.
Matthew:  Yes, thank you.  

Sim, muito obrigado.
Margaret:  How did you achieve running a mile so fast? 

Como você conseguiu correr uma milha tão rápido?
Matthew:  I read an article from a magazine.  

Eu li um artigo de uma revista.
Margaret:  What did the article say? 

O que o artigo dizia?
Matthew:  It suggested a plan to follow for beginners to be able to run one mile in less than a week.  

Ele sugeriu um plano para que os iniciantes pudessem seguir e correr uma milha em menos de 
uma semana.

Margaret:  Wow, I’d love to read it. Where are you running? 
Uau, eu adoraria lê-lo. Onde você está correndo?

Matthew:  There are beautiful parks and a large hill in my neighborhood.  
Há parques lindos e uma grande colina no meu bairro.

Margaret:  That is great. Would you like to go running together sometime? 
Fantástico. Gostaria de corrermos juntos algum dia?

Matthew:  Sure, I’d love that.  
Claro, eu adoraria.

Margaret:  I’m glad you finally got up from your couch. 
Estou feliz que você finalmente se levantou do seu sofá.

Matthew:  Me too, I’ve never felt better!  
Eu também, nunca me senti melhor! 
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Conversation Lesson 81
Philip:  Hi, Coach, thanks for calling me.  

Oi, treinador, obrigado por me ligar.
Coach:  Yes, how do you think you performed at your baseball tryouts?  

Sim, como você acha que se saiu em seus testes de beisebol?
Philip:  I don’t think I did very well.  

Acho que não me saí muito bem.
Coach:  Actually, I’m here to deliver you some good news. 

Na verdade, estou aqui para lhe dar boas notícias.
Philip:  Wait, what do you mean? 

Espere, o que quer dizer?
Coach:  You made the high school baseball team!  

Você entrou para o time de beisebol da escola!
Philip:  Wow, really? 

Uau, sério?
Coach:  Yes, congratulations! Are you ready to play your first game?  

Sim, parabéns! Você está pronto para jogar a sua primeira partida?
Philip:  Sure, I am! 

Claro que estou!
Coach:  Good, we have a lot of work to do. 

Bom, temos muito trabalho para fazer.
Philip:  I’m ready to learn.  

Estou pronto para aprender.
Coach:  I really want our team to bring home the trophy again this year.  

Eu realmente quero que nossa equipe traga o troféu de volta para casa este ano.
Philip:  Why did you choose me? 

Por que você me escolheu?
Coach:  I think you could be a great pitcher for our team.  

Eu acho que você poderia ser um grande arremessador para o nosso time.
Philip:  It’s always been my dream to pitch in a baseball league.  

Sempre foi meu sonho jogar em uma liga de beisebol.
Coach:  Yes, I will turn you into a winner.  

Sim, vou transformá-lo em um vencedor.
Philip:  I can’t wait to get started. When is our first practice? 

Mal posso esperar para começar. Quando é nosso primeiro treino?
Coach:  It’s going to be after school on Monday.  

Vai ser depois da escola na segunda-feira.
Philip:  Okay, thanks, coach. I’m excited. 

Ok, obrigado, treinador. Estou empolgado.
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Conversation Lesson 82
Tracy:  Charlotte, wasn’t that so much fun? 

Charlotte, não foi tão divertido?
Charlotte:  Yes, Tracy, I’m glad we went to the school dance.  

Sim, Tracy, estou feliz por termos ido ao baile da escola.
Tracy:  I’m sorry that Ben didn’t show up tonight.  

Sinto muito que o Ben não apareceu hoje à noite.
Charlotte:  Yes, but I had fun dancing with other classmates.  

Sim, mas me diverti dançando com outros colegas.
Tracy:  Did you like the dress you wore?  

Gostou do vestido que usou?
Charlotte:  Yes, you picked out a really nice one!  

Sim, você escolheu um muito legal!
Tracy:  I’m glad you liked it. And the cold drinks were so good.  

Fico feliz que tenha gostado. E as bebidas geladas estavam tão boas.
Charlotte:  I agree. I’m glad we are roommates too.  

Concordo. Estou feliz que também somos colegas de quarto.
Tracy:  Do you want to go to the after-party? 

Você quer ir para a pós-festa?
Charlotte:  Sure, did someone invite us? 

Claro, alguém nos convidou?
Tracy:  Yes, one of Ben’s friends actually did.  

Sim, um dos amigos do Ben convidou.
Charlotte:  Do you think Ben will be there? 

Você acha que Ben estará lá?
Tracy:  Yes, He might. They are currently setting up. Apparently, they have to clean their bedroom and 

move the furniture before the party begins. 
Sim, poderá. Neste momento eles estão preparando. Aparentemente, eles têm que limpar o quarto e 
mover os móveis antes da festa começar.

Charlotte:  How will we get there? 
Como chegaremos lá?

Tracy:  We could take the train. 
Podemos pegar o trem.

Charlotte:  I think it’s too late for that.  
Acho que é tarde demais para isso.

Tracy:  I can call my mom. Maybe she will drive us.  
Posso ligar para minha mãe. Talvez ela nos leve.

Charlotte:  Where is she now? 
Onde ela está agora?

Tracy:  She’s at the stadium with my dad.  
Ela está no estádio com meu pai.

Charlotte:  Okay, let’s give it a try.  
Ok, vamos tentar. 
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Conversation Lesson 83
Brian:  Fiona, how is your ice skating going?  

Fiona, como está indo sua patinação no gelo?
Fiona:  It’s going fantastic, thanks for asking.  

Está indo fantástico, obrigado por perguntar.
Brian:  Someone told me that you are training for the Olympics.  

Alguém me disse que você está treinando para as Olimpíadas.
Fiona:  Yes, I am. 

Sim, estou.
Brian:  Wow, when did you start ice skating?  

Quando começou a patinar no gelo?
Fiona:  I’ve been skating since I was six years old. 

Eu patino desde os seis anos de idade.
Brian:  How many ice-skating competitions have you done? 

Quantas competições de patinação no gelo você já fez?
Fiona:  Oh, there are too many to count.  

Há muitas para contar.
Brian:  And how many awards and trophies have you won? 

E quantos prêmios e troféus você ganhou?
Fiona:  Five or Seven at least.  

Cinco ou sete, pelo menos.
Brian:  Wow, you’re so talented.  

Uau, você é tão talentosa.
Fiona:  Thanks to my coach, who makes me work very hard.  

Graças ao meu treinador, que me faz trabalhar muito duro.
Brian:  When are the next Olympics? 

Quando são as próximas Olimpíadas?
Fiona:  It’s still a few years away.  

Ainda faltam alguns anos.
Brian:  Aren’t you going on a trip soon? 

Você não vai viajar em breve?
Fiona:  Yes, I am going with my team to The Great Wall of China.  

Sim, vou com minha equipe para a Grande Muralha da China.
Brian:  Where did you guys go last year? 

Onde vocês foram no ano passado?
Fiona:  We visited the Egyptian Pyramids.  

Visitamos as pirâmides egípcias.
Brian:  Do you have pictures? 

Você tem fotos?
Fiona:  Yes, I will show you.  

Sim, eu vou te mostrar. 
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Conversation Lesson 84
Rose:  Ruby, why do you like Christmas so much? 

Ruby, por que gosta tanto do Natal?
Ruby:  It’s my favorite tradition, and I love spending time with my family.  

É minha tradição favorita, e adoro passar tempo com minha família.
Rose:  What do you guys do?  

O que vocês fazem?
Ruby:  One week before Christmas, we always decorate the Christmas tree first.  

Uma semana antes do Natal, nós sempre decoramos a árvore de Natal primeiro.
Rose:  And what else do you guys do?  

E o que mais vocês fazem?
Ruby:  Everyone is assigned a task. My father buys the tree; my older brother puts the Christmas balls on. 

Todos têm uma tarefa. Meu pai compra a árvore. Meu irmão mais velho coloca as bolas de Natal.
Rose:  What about your younger brother? 

E seu irmão mais novo?
Ruby:  My younger brother puts the other decorations up.  

Meu irmão mais novo coloca as outras decorações.
Rose:  What other decorations do you guys have? 

Que outras decorações vocês têm?
Ruby:  That usually includes the small golden stars and the fluffy white snowflakes.  

Isso geralmente inclui as pequenas estrelas douradas e os flocos de neve brancos macios.
Rose:  What does your mother do? 

O que sua mãe faz?
Ruby:  She puts up little toy houses and a church under the tree, just like the village.  

Ela coloca pequenas casas de brinquedo debaixo da árvore, assim como a vila.
Rose:  Wow, where did you get the idea from?  

De onde vocês tiveram essa ideia?
Ruby:  My grandmother. She has all of the little buildings handmade.  

A minha avó. Ela tem todos as pequenas construções feitos à mão.
Rose:  Who gets to put the star on top of the tree? 

Quem pode colocar a estrela em cima da árvore?
Ruby:  The youngest of our family, Rebecca, does.  

A Rebecca faz isso, a mais nova da nossa família.
Rose:  Wow, that’s exciting. Does anybody dress up at Santa Claus?  

Uau, isso é emocionante. Alguém se veste de Papai Noel?
Ruby:  My grandfather does. He’ll come in while we’re sleeping to put presents under our tree  

and inside our stockings.  
Meu avô se veste. Ele vai entrar enquanto dormimos para colocar os presentes debaixo da nossa 
árvore e dentro de nossas meias.

Rose:  That is quite the Christmas tradition your family has.  
A sua família tem de fato “A tradição Natalina.”

Ruby:  Yes, I love it!  
Sim, eu adoro isso! 
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Conversation Lesson 85
Emma:  Why do you like cars so much?  

Por que você gosta tanto de carros?
Michel:  My passion is collecting cars.  

Minha paixão é colecionar carros.
Emma:  Do you like collecting old cars or new ones?  

Você gosta de colecionar carros velhos ou novos?
Michel:  I like both. I have some really old and antique ones. But I also have colorful and extravagant ones.  

Eu gosto dos dois. Eu tenho alguns bem velhos e antigos. Mas também tenho coloridos e 
extravagantes.

Emma:  Do you ever participate in car exhibitions?  
Você já participou de exposições de carros?

Michel:  Yes, I love showing off the cars I have.  
Sim, adoro exibir os carros que tenho.

Emma:  I bet people love them. What’s your favorite thing to do with the cars you own?  
Aposto que as pessoas adoram. Qual é a sua coisa favorita para fazer com os carros que você possui?

Michel:  I love to cruise down the boulevard and visit Melrose avenue.  
Adoro andar pela avenida e visitar a Avenida Melrose.

Emma:  How do your children feel about your cars? 
Como seus filhos se sentem sobre seus carros?

Michel:  They love it. They especially love it when I take them out on the road and buy them ice cream 
cone.  
Eles adoram. Eles adoram quando eu os levo para a estrada e compro sorvete para eles.

Emma:  That is very nice of you.  
Isso é muito gentil da sua parte.

Michel:  Tomorrow, I’m taking my classic Chevy to the costume party.  
Amanhã, levarei meu Chevy clássico para a festa à fantasia.

Emma:  Nice, when did you fall in love with cars? 
Legal, quando você se apaixonou por carros?

Michel:  When I was a kid, my mom bought me souvenirs of toy cars. 
Quando eu era criança, minha mãe me comprou lembranças de carros de brinquedo.

Emma:  Wow, which car is your favorite?  
Qual carro é o seu favorito?

Michel:  I like them all. But if I had to choose, I’d pick my Bentley.  
Eu gosto de todos eles. Mas se eu tivesse que escolher, escolheria meu Bentley.

Emma:  Why do you like it? 
Por que você gosta dele?

Michel:  I love how fast it drives and it looks very fancy. 
Adoro o quão rápido ele dirige e parece muito chique.

Emma:  Wow, I’d love to ride it in one day. 
Uau, eu adoraria dar uma volta com ele algum dia.

Michel:  Sure, I’ll take you on a ride in my Bentley.  
Claro, vou levá-la para um passeio no meu Bentley. 
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Conversation Lesson 86
James:  Emily, how was your summer? 

Emily, como foi seu verão?
Emily:  It was great, I spent a lot of time with my mom and dad.  

Foi ótimo, passei muito tempo com minha meus pais.
James:  That sounds fun, what did you guys do? 

Isso parece divertido, o que vocês fizeram?
Emily:  Well, one day, we went to the beach.  

Bem, um dia, fomos à praia.
James:  Isn’t the beach an hour and a half away from where you live? 

A praia não fica a uma hora e meia de onde você mora?
Emily:  Yes, I had trouble convincing my parents to take me. But once they did, we had a lot of fun.  

Sim, tive problemas para convencer meus pais a me levar. Mas uma vez que levaram, nós nos 
divertimos muito.

James:  What did you guys do at the beach? 
O que vocês fizeram na praia?

Emily:  We built a sandcastle and had fun watching the sunset.  
Nós construímos um castelo de areia e nos divertimos vendo o pôr do sol.

James:  That’s amazing. Did you try that new beach restaurant? 
Isso é incrível. Você experimentou aquele novo restaurante de praia?

Emily:  Yes, it’s a sushi restaurant. And they make the most fantastic seafood.  
Sim, é um restaurante de sushi. E eles fazem os frutos do mar mais fantásticos.

James:  I really want to go some time. Have you tried their garlic salmon? It’s supposed to be the best. 
Eu realmente quero ir algum dia. Já experimentou o salmão com alho deles? É para ser o melhor.

Emily:  Yes. It was so good, we bought extra to take home.  
Sim. Foi tão bom que compramos um extra para levar para casa.

James:  Wow. I wish I went too.  
Uau. Eu gostaria de ter ido também.

Emily:  Well, I did get you some souvenirs. 
Bem, eu comprei algumas recordações para você.

James:  Really? What did you get me? 
Sério? O que você comprou para mim?

Emily:  I saw these cute little sandals from the beach shop.  
Eu vi essas pequenas fofas sandálias da loja de praia.

James:  Wow, thank you.  
Uau, obrigado.

Emily:  Yes, I know how much you’ve been wanting a new pair of sandals.  
Sim, eu sei o quanto você está querendo um novo par de sandálias.

James:  Thank you, I will try them on.  
Obrigado, vou experimentá-las. 
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Conversation Lesson 87
Jason:  How was your summer? 

Como foi seu verão?
Celine:  It was amazing. I learned how to swim.  

Foi incrível. Aprendi a nadar.
Jason:  Wow, that’s incredible. Who taught you how to swim?  

Uau, isso é incrível. Quem te ensinou a nadar?
Celine:  I had a swimming teacher. I asked my parents to pay for private swimming classes.  

Eu tive uma professora de natação. Pedi aos meus pais para pagarem aulas particulares de natação.
Jason:  Where did you find a swimming pool? 

Onde você encontrou uma piscina?
Celine:  We actually have a swimming pool in our backyard. 

Na verdade, nós temos uma piscina no nosso quintal.
Jason:  Wow, that’s amazing. So, are you a good swimmer now? 

Uau, isso é incrível. Então, você é uma boa nadadora agora?
Celine:  Yes, I am. It took me quite a while, though. 

Sim, estou. Mas demorei um pouco.
Jason:  That’s good to hear. I am actually looking for a new swimsuit.  

É bom ouvir isso. Na verdade, estou procurando por uma nova roupa de banho.
Celine:  Do you want to go to the mall together and look for one? 

Você quer ir ao shopping comigo e procurar por um?
Jason:  Sure, I like that.  

Claro, eu gosto disso.
Celine:  I need to buy a pair of sunglasses and sunscreen too.  

Preciso comprar um par de óculos escuros e protetor solar também.
Jason:  Okay, great. Does your swimming pool have a diving board by chance? 

Tudo bem, ótimo. Sua piscina tem uma prancha de mergulho por acaso?
Celine:  Yes, we do. Why do you ask? 

Sim, nós temos. Por que pergunta?
Jason:  Well, I’ve always wanted to learn how to dive.  

Bem, eu sempre quis aprender a mergulhar.
Celine:  Sure, I can invite you over to my pool sometimes.  

Claro, posso convidá-lo para ir à minha piscina às vezes.
Jason:  That’d be amazing. Who could teach me? 

Isso seria incrível. Quem poderia me ensinar?
Celine:  I can ask my swimming teacher to see if she would show you.  

Posso pedir à minha professora de natação para ver se ela te mostraria.
Jason:  I’d love that!  

Eu adoraria isso! 
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Conversation Lesson 88
William:  So, Gustavo, what did you want to talk to me about?  

Então, Gustavo, sobre o que queria falar comigo?
Gustavo:  Well, I bought a new phone last week, but I don’t have a cell phone plan.  

Comprei um telefone novo semana passada, mas não tenho um plano de celular.
William:  Okay, what do you need my help for? 

Ok, para que você precisa da minha ajuda?
Gustavo:  I am not sure which cell phone plan I should get. Which one should I get? 

Não sei qual plano de celular eu deveria ter. Qual deles eu devo pegar?
William:  What are the options available? 

Quais são as opções disponíveis?
Gustavo:  Well, some come with the internet, and some do not.  

Bem, alguns vêm com a internet, outros não.
William:  And what are you looking for? 

E o que você está procurando?
Gustavo:  I don’t care too much about the internet. I just want unlimited messages.  

Não me importo muito com a internet. Só quero mensagens ilimitadas.
William:  I suggest you get the same plan as me. It’s not expensive. 

Sugiro que tenha o mesmo plano que eu. Não é caro.
Gustavo:  Okay, that’s great. Do you know where I can buy a cell phone charger? My one broke.  

Ok, isso é ótimo. Sabe onde posso comprar um carregador de celular? O meu quebrou.
William:  I can show you. I’m on my way to the mall to look for a new laptop.  

Eu posso te mostrar. Estou indo ao shopping procurar um laptop novo.
Gustavo:  Why do you need a laptop? 

Por que você precisa de um laptop?
William:  Well, I have a desktop computer, but I want to be able to bring a laptop to my office. 

Bem, eu tenho um computador de mesa, mas eu quero ser capaz de trazer um laptop para o meu 
escritório.

Gustavo:  That sounds like a good idea.  
Parece uma boa ideia.

William:  What time are you going to the mall?  
A que horas você vai ao shopping?

Gustavo:  I’m going in about 2 hours.  
Estou indo em 2 horas.

William:  Okay. Do you know if there’s a bookstore inside the mall? 
Ok. Sabe se há uma livraria dentro do shopping?

Gustavo:  Yes. Why do you ask? 
Sim. Por que pergunta?

William:  I heard there was a sale going on at all bookstores.  
Ouvi dizer que havia uma promoção acontecendo em todas as livrarias.

Gustavo:  Ahh, I see.  
Ahh, entendo. 
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Conversation Lesson 89
Nadine:  Hey, I have a surprise for your son.  

Ei, tenho uma surpresa para seu filho.
Sophia:  Did you buy him a teddy bear? 

Você comprou um ursinho para ele?
Nadine:  Yes, I found one at the mall. It’s a big teddy bear too. 

Sim, encontrei um no shopping. É um grande urso de pelúcia também.
Sophia:  Wow, that’s great. How much was it? 

Uau, isso é ótimo. Quanto foi?
Nadine:  It was only $30.  

Foi só 30 dólares.
Sophia:  I’m sure he’ll love this gift.  

Tenho certeza que ele vai adorar esse presente.
Nadine:  I know your son will. What is he doing now? 

Eu sei que seu filho vai. O que ele está fazendo agora?
Sophia:  He’s currently solving a puzzle with his father.  

Ele está resolvendo um quebra-cabeça com o pai dele.
Nadine:  Does he have other stuffed animals?  

Ele tem outros animais de pelúcia?
Sophia:  Yes, he has a bunch in his room. His father loves buying him new ones.  

Sim, ele tem um monte no quarto. O pai dele adora comprar novos para ele.
Nadine:  By the way, did you ever talk to the post office about your missing package?  

A propósito, alguma vez falou com os correios sobre a sua encomenda que sumiu?
Sophia:  Yes, I did.  

Sim, eu falei.
Nadine:  What happened? 

O que aconteceu?
Sophia:  Apparently, the postal worker didn’t show up to work that day.  

Aparentemente, o carteiro não apareceu para trabalhar naquele dia.
Nadine:  What about your package? 

E sua encomenda?
Sophia:  They just delivered it to my office mailbox today.  

Eles a entregaram na caixa de correio em meu escritório hoje.
Nadine:  How did you find out? 

Como você descobriu?
Sophia:  My receptionist called me. She is always so helpful.  

Minha recepcionista me ligou. Ela é sempre tão prestativa.
Nadine:  Well, I want to see my nephew and give him his big gift. 

Bem, eu quero ver meu sobrinho e dar a ele o seu grande presente.
Sophia:  Sure, let me go and tell him.  

Claro, deixe-me ir e contar a ele. 
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Conversation Lesson 90
Mia:  Hey, Will, how is school going?  

Ei, Will, como está indo a escola?
Will:  It’s going okay. I’m planning to take night classes.  

Está indo bem. Estou planejando ter aulas noturnas.
Mia:  Weren’t you taking online classes?  

Você não estava tendo aulas online?
Will:  I was. But I would always wait until the last minute to complete my homework and assignments.  

Eu estava. Mas eu sempre esperava até o último minuto para completar meu dever de casa e tarefas.
Mia:  What kind of online classes have you taken?  

Que tipo de aulas online você tem?
Will:  I’ve taken French, literature, chemistry, and math classes.  

Eu tenho aulas de francês, literatura, química e matemática.
Mia:  What night classes are you taking? 

Que aulas noturnas você vai fazer?
Will:  I’m taking physics and psychology.  

Vou fazer física e psicologia.
Mia:  That’s good to hear.  

É bom ouvir isso.
Will:  Yes, and how is your internship going?  

Sim, e como está indo seu estágio?
Mia:  It’s quite good. My employer is always very kind to me.  

Está muito bom. Meu chefe é sempre muito gentil comigo.
Will:  Are you learning a lot?  

Você está aprendendo muito?
Mia:  Yes, I want to use the skills that he is teaching me to become an entrepreneur.  

Sim, quero usar as habilidades que ele está me ensinando a me tornar uma empreendedora.
Will:  What would you do? 

O que você faria?
Mia:  Well, I want to create a startup that helps the healthcare system.  

Bem, eu quero criar uma startup que ajude o sistema de saúde.
Will:  Wow, that’s exciting.  

Uau, isso é empolgante.
Mia:  Yeah. By the way, when do you graduate? 

Sim. A propósito, quando você se forma?
Will:  If I stay on track, I should graduate in one year.  

Se eu continuar no caminho certo, devo me formar em um ano.
Mia:  That’s amazing. I hope your night classes turn out great.  

Isso é incrível. Espero que suas aulas noturnas se tornem ótimas.
Will:  Thank you!  

Obrigado!



“Success usually comes to those who are too busy looking for it.” — 
Henry David Thoreau
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