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Introdução

Seja muito bem-vindo(a) ao livro digital 500 Textos em Inglês 
com tradução e áudios. Este material possui o contéudo ideal 

para você alavancar o seu nível da língua inglesa através do 
estudo de Listening e Speaking. 
Este e-book possui 500 Textos diversos do cotidiano, repletos de 
vocábulos, palavras e expressões na língua inglesa que vão do 
Básico ao Avançado. Estes textos foram escritos e gravados por 
nativos dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá e traduzidos 
por uma equipe de profisionais no Brasil através da escola de 
idiomas Jackson Roger Idiomas ME.
Confira algumas informações importantes abaixo. 
Te desejamos excelentes estudos!
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Ben woke up early this morning. It is his 
tenth birthday today. He got out of bed. 
He smiled broadly. He did his morning 
exercises. He took a warm shower. 
After the shower he brushed his teeth. 
He combed his fair hair. Ben put on his 
white shirt and dark blue trousers. Ben 
went down the stairs and saw his mom 
and dad. They are in the kitchen. Mom 
made a birthday cake for Ben. Dad lays 
the table. Mom and Dad give him a 
present and kiss him. Ben is happy!

Ben acordou cedo esta manhã. É seu 
décimo aniversário hoje. Ele saiu da 
cama. Ele deu um largo sorriso. Ele 
fez seus exercícios matinais. Tomou 
um banho quente. Depois do banho, 
ele escovou os dentes. Ele penteou 
seus cabelos louros. Ben vestiu sua 
camisa branca e sua calça azul escuro. 
Ben desceu as escadas e viu sua mãe e 
seu pai. Eles estão na cozinha. Mamãe 
fez um bolo de aniversário para Ben. 
Papai coloca a mesa. Mamãe e papai 
dão-lhe um presente e beijam ele. Ben 
está feliz!

1. Feliz Aniversário Ben1. Happy Birthday Ben
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Lily is So, glad! Today it is her first 
day of school. She can already write 
and read. Lily puts on her new green 
dress. Mom makes sandwiches for Lily. 
Cucumber sandwiches are her favorite. 
Lily goes to school with her friend Jim. 
Jim lives next door to Lily. They meet 
at the corner and go to school together. 
Jim wears new white shirt and black 
trousers. Lily has a heavy school bag. 
Jim helps Lily to carry her bag. Lily and 
Jim like their school.

Lily está tão feliz! Hoje é seu primeiro 
dia de escola. Ela já pode escrever e 
ler. Lily coloca seu novo vestido verde. 
Mamãe faz sanduíches para a Lily. 
Sanduíches de pepino são os favoritos 
dela. Lily vai para escola com seu 
amigo Jim. Jim mora ao lado de Lily. 
Eles se encontram na esquina e vão 
para a escola juntos. Jim usa uma 
camisa nova branca e calças pretas. 
Lily tem uma mochila pesada. Jim 
ajuda Lily a carregar sua mochila. Lily 
e Jim gostam da sua escola.

2. Lily vai para a escola2. Lily goes to school
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Bess is seven years old. She lives in the 
countryside with her parents. Bess has 
long dark hair and brown eyes. Bess has 
a little puppy. Her puppy is fluffy and 
funny. It has curly fair hair and a short 
tail. Bess loves playing with the puppy. 
Today Bess runs in the living room with 
her puppy. There is a red vase with 
yellow flowers on the table. But Bess is 
unlucky – she drops the vase. Bess and 
her puppy see a big puddle of water on 
the floor. Oh, what a pity!

Bess tem sete anos. Ela vive no campo 
com seus pais. Bess tem longos 
cabelos escuros e olhos castanhos. 
Bess tem um cachorrinho. Seu 
cachorrinho é fofo e engraçado. Tem 
o pelo claro encaracolado e uma 
cauda curta. Bess adora brincar com 
o filhote. Hoje Bess corre na sala de 
estar com seu cachorro. Há um vaso 
vermelho com flores amarelas sobre 
a mesa. Mas Bess não tem sorte - ela 
deixa cair o vaso. Bess e seu cachorro 
veem uma grande poça de água no 
chão. Oh, que pena!

3. O cachorrinho trapalhão3. The Clumsy Puppy
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Nancy is a student. She studies 
nursery education at college. Nancy 
is a clever and serious girl. She wants 
to teach children. It is Sunday today. 
Nancy’s parents are at the mall. They 
are shopping. And Nancy is looking 
after her little brother. Her brother is 
three years old. His name is Tommy. 
Tommy loves to play and run. Tommy 
falls down and cries. Nancy holds him 
in her arms and sings a song for him. 
Tommy falls asleep. So, Nancy spends 
all day with Tommy. Nancy feels tired. 
Babysitting is hard!

Nancy é uma estudante. Ela estuda 
educação infantil na faculdade. 
Nancy é uma garota inteligente e 
séria. Ela quer ensinar as crianças. 
Hoje é domingo. Os pais de Nancy 
estão no shopping. Eles estão fazendo 
compras. E Nancy está cuidando de 
seu irmãozinho. Seu irmão tem três 
anos. O nome dele é Tommy. Tommy 
adora brincar e correr. Tommy cai e 
chora. Nancy o segura em seus braços 
e canta uma canção para ele. Tommy 
adormece. Nancy passa o dia todo 
com Tommy. Nancy sente-se cansada. 
Serviço de babá é difícil!

4. Nancy cuida de Tommy4. Nancy takes care of Tommy
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Mr. Henderson is a dentist. He has 
worked at a hospital for twenty years. 
He has many patients. He loves to 
treat people. Today Mr. Henderson has 
a special patient. His name is Luke. 
He is five years old. Luke is afraid of 
dentists. Luke cries and doesn’t let 
Mr. Henderson look at his tooth. But 
Mr. Henderson is a good dentist. He 
starts talking to little Luke. He tells 
him a funny story. Luke starts smiling 
and laughing. Mr. Henderson looks at 
Luke’s tooth. Everything is alright. Luke 
can go home. Mr. Henderson and Luke 
shake hands.

O Sr. Henderson é dentista. Ele 
trabalhou em um hospital por vinte 
anos. Ele tem muitos pacientes. Ele 
gosta de tratar as pessoas. Hoje o Sr. 
Henderson tem um paciente especial. 
Seu nome é Luke. Ele tem cinco anos. 
Lucas tem medo dos dentistas. Luke 
chora e não deixa o Sr. Henderson 
olhar seu dente. Mas o Sr. Henderson 
é um bom dentista. Ele começa a 
conversar com o pequeno Luke. 
Ele conta uma história engraçada 
a ele. Luke começa a sorrir e a rir. 
Henderson olha para o dente de Luke. 
Tudo está bem. Luke pode ir para 
casa. Sr. Henderson e Luke apertam 
as mãos

5. O dentista5. The Dentist
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Lizzy and Alice are twins. They look 
alike. They are eleven years old. They 
are tall and slim. They have short fair 
hair and blue eyes. They love to dance 
and sing. Lizzy and Alice have many 
friends. They go to school together. 
Tonight, they have a song contest at 
school. Lizzy and Alice want to win in 
this contest. Lizzy plays the piano and 
sings. And Alice sings and dances. Their 
parents look at them and clap their 
hands. How lucky they are! They win 
first place in the contest.

Lizzy e Alice são gêmeas. Elas se 
parecem. Elas têm onze anos. Elas 
são altas e magras. Têm os cabelos 
claros curto e os olhos azuis. Elas 
gostam de dançar e cantar. Lizzy e 
Alice têm muitos amigos. Elas vão 
para a escola juntas. Hoje à noite elas 
têm um concurso de música na escola. 
Lizzy e Alice querem ganhar neste 
concurso. Lizzy toca piano e canta. E 
Alice canta e dança. Seus pais olham 
para elas e batem palmas. Como elas 
são sortudas! Elas ganham o primeiro 
lugar no concurso.

6. Irmãs6. Sisters
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Hello! My name is Jeremy Thompson. 
I live in Newcastle, England. I am 
thirteen years old. I am a schoolboy. 
I love playing sports with my friends. 
My favorite sport is soccer. My favorite 
soccer player is Wayne Rooney. I play 
soccer with my friends every day after 
school. But also, I love reading. I love 
different books: adventures, fantasy and 
sci-fi. My favorite book is The Lord of 
the Rings by J. R. R. Tolkien. It is a very 
interesting book. I love reading about 
adventures of Frodo Baggins. Reading is 
good.

Olá! Meu nome é Jeremy Thompson. 
Eu moro em Newcastle, Inglaterra. 
Eu tenho treze anos de idade. Eu 
sou um estudante. Adoro praticar 
esportes com meus amigos. Meu 
esporte favorito é futebol. Meu 
jogador de futebol favorito é Wayne 
Rooney. Eu jogo futebol com os 
meus amigos todos os dias depois 
da escola. Mas também adoro ler. 
Eu amo diferentes tipos de livros: 
Aventuras, fantasia e ficção cientifica. 
Meu livro favorito é O Senhor dos 
Anéis de J. R. R. Tolkien. É um livro 
muito interessante. Adoro ler sobre 
as aventuras de Frodo Baggins. Ler é 
bom.

7. O menino inglês7. The English boy
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This day started with a wonderful 
morning. I woke up at eight o’clock, 
opened my eyes and smiled. The sun 
was shining So, brightly that all my 
room was full of light. I took a shower 
and started looking for a special dress. 
Why special? Because it was a special 
day – my sister was getting married. I 
came across all the dresses I had in my 
wardrobe and finally found a beautiful 
one. It was a long bright blue dress with 
small white flowers on it. Then I went 
down the stairs and found my parents 
and my sister in the living room.

Este dia começou com uma manhã 
maravilhosa. Acordei às oito horas, 
abri os olhos e sorri. O sol estava 
brilhando tão forte que todo o meu 
quarto estava cheio de luz. Tomei 
um banho e comecei a procurar um 
vestido especial. Por que especial? 
Porque era um dia especial - minha 
irmã estava se casando. Eu me 
deparei todos os vestidos que eu tinha 
no meu guarda-roupa e finalmente 
encontrei um lindo. Era um longo 
vestido azul brilhante com pequenas 
flores brancas nele. Então eu desci 
as escadas e encontrei meus pais e 
minha irmã na sala de estar.

8. Uma festa de casamento - 
parte 1

8. A wedding party – part 1
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They were making their final 
preparations for the wedding: Mom 
was helping my sister with her dress 
and Dad was decorating the room with 
flowers. I came to the kitchen to get the 
cake. Oh, what a splendid cake it was! It 
had three layers, decorated with green 
and blue flowers and with two small 
figures on the top. My Mom and Dad 
helped me to put the cake on a cart and 
we took it out of the house. Suddenly it 
started raining. We wanted to cover the 
cake from the rain, but the wind blew 
the cover off. And you can imagine what 
happened. The cake was ruined by the 
rain. Completely!

Eles estavam fazendo seus últimos 
preparativos para o casamento: 
Mamãe estava ajudando minha 
irmã com seu vestido e papai estava 
decorando a sala com flores. Eu vim 
para a cozinha para pegar o bolo. Oh, 
que bolo esplêndido era aquele! Tinha 
três camadas, decoradas com flores 
verdes e azuis e com duas pequenas 
figuras no topo. Minha mãe e meu 
pai me ajudaram a colocar o bolo em 
um carrinho e nós levamos no para 
fora da casa. De repente, começou a 
chover. Queríamos cobrir o bolo da 
chuva, mas o vento soprou a tampa. E 
você pode imaginar o que aconteceu. 
O bolo foi destruído pela chuva. 
Completamente!

9. Uma festa de casamento - 
parte 2

9. A wedding party – part 2
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There’s a small coffee shop that I love 
visiting nearly every day. It’s situated 
in the city center but surrounded by old 
buildings that protect it from the city 
noise. This is the right place for you to 
relax, think about your life or just enjoy 
your routine. I also love this place for 
its remarkable scent – it’s a mixture 
of coffee aroma and the smell of fresh 
pastry. Most of all I love having a cup 
of coffee with muffins. This coffee shop 
has a large variety of muffins, and you 
can choose whatever flavor you want. 
Today I saw a banana nut muffin in the 
window. It looked delicious. So, I took 
a cup of cappuccino and asked for a 
couple of these muffins. I took a sip of 
coffee and a little bite of the muffin. It 
seemed that all these gorgeous tastes 
burst in my mouth. It was a day in my 
private paradise!

Há uma pequena loja de café que 
adoro visitar quase todos os dias. Ela 
está situada no centro da cidade, mas 
cercado por edifícios antigos que a 
protegem do barulho da cidade. Este é 
o lugar certo para você relaxar, pensar 
sobre sua vida ou apenas desfrutar 
da sua rotina. Eu também adoro este 
lugar pelo seu aroma notável - é uma 
mistura de aroma de café e o cheiro 
de pastelaria fresca. Acima de tudo eu 
adoro tomar uma xícara de café com 
muffins (bolos). Este café tem uma 
grande variedade de muffins, e você 
pode escolher qualquer sabor que 
você deseja. Hoje eu vi um muffin de 
noz e banana na janela. Ele parecia 
delicioso. Então eu tomei uma xícara 
de cappuccino e pedi um par destes 
muffins. Eu tomei um gole de café 
e uma pequena mordida do muffin. 
Parecia que todos esses esplendorosos 
sabores estouraram na minha boca. 
Era um dia no meu paraíso privado!

10.   Lugar relaxante10.   Relaxing place
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Mr. and Mrs. Smith are retired. Mr. 
Smith is seventy-one years old, and 
Mrs. Smith is sixty-six. They have two 
small children and three grandchildren. 
Mr. and Mrs. Smith love to walk in the 
park. Their grandchildren Tom, Jenny 
and Rose love their grandparents very 
much. Today they are walking in the 
park together. Mr. and Mrs. Smith sit 
on the bench and their grandchildren 
play next to them. Tom and Jenny play 
hide and seek. And little Rose plays in 
the sandpit. She makes sand cupcakes. 
It is a lovely sunny day today. There 
are a lot of people and kids in the park. 
Tomorrow Mr. and Mrs. Smith will 
come here again.

O Sr. e a Sra. Smith estão 
aposentados. O Sr. Smith tem setenta 
e um anos e a Sra. Smith tem sessenta 
e seis anos. Eles têm dois filhos e 
três netos. Sr. e Sra. Smith gostam 
de caminhar no parque. Seus netos 
Tom, Jenny e Rose amam seus avós 
muito. Hoje eles estão caminhando 
juntos no parque. O Sr. e a Sra. 
Smith sentam-se no banco e seus 
netos brincam ao lado deles. Tom e 
Jenny brincam de esconde-esconde. 
E a pequena Rose brinca no poço de 
areia. Ela faz bolinhos de areia. Está 
um dia ensolarado e bonito hoje. Há 
um monte de pessoas e crianças no 
parque. Amanhã o Sr. e a Sra. Smith 
virão aqui novamente.

11.   Indo para uma caminhada 
no parque

11.   Going for a walk in the park
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Being a scientist means being eager to 
make discoveries, no matter how much 
time and sleepless nights it takes. And 
the main aim of any scientist is to make 
this world better giving to humanity 
a chance to improve things. Scientists 
look at this world in a very specific way; 
sometimes their point of view might 
seem cynical. They divide life itself 
into layers; they look at it through a 
magnifying glass, they cut it into pieces, 
they have a new vision on So, many 
things that surround us. And this new 
vision is useful for us, common people, 
to start to understand what we see, 
hear and face in everyday life and to 
interpret it the way it should be.

Ser um cientista significa estar 
ansioso para fazer descobertas, 
não importa quanto tempo e noites 
sem dormir isso leva. E o principal 
objetivo de qualquer cientista é 
tornar este mundo melhor dando à 
humanidade uma chance de melhorar 
as coisas. Os cientistas olham para 
este mundo de uma maneira muito 
específica; às vezes seu ponto de vista 
pode parecer cínico. Eles dividem a 
vida em camadas; eles olham para 
ela através de uma lupa, eles cortam 
na em pedaços, eles têm uma nova 
visão sobre tantas coisas que nos 
cercam. E esta nova visão é útil para 
nós, pessoas comuns, para começar 
a entender o que vemos, ouvimos 
e enfrentamos na vida cotidiana e 
interpretá-la da maneira que deveria 
ser.

12.   O que um cientista faz?12.   What Does a Scientist do?
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Yesterday I walked down the street as 
usual. And suddenly I saw something 
new on the right. There was a new 
fruit shop. It opened two days ago. I 
came in and saw layers of various fruit 
everywhere. There were yellow bananas, 
green watermelons, purple grapes and 
many more. There was an old man at 
the counter. His name was Mr. Gray. He 
was a tall man with short dark hair and 
gray eyes. He smiled and gave me a big 
red apple. The apple was very juicy and 
sweet. I bought some fruit for my family 
and came back home. This fruit shop is 
now my favorite.

Ontem eu desci a rua como de 
costume. E de repente eu vi algo 
novo à direita. Havia uma nova loja 
de frutas. Ela abriu há dois dias. Eu 
entrei e vi camadas de várias frutas 
em todos os lugares. Havia bananas 
amarelas, melancias verdes, uvas 
roxas e muito mais. Havia um velho 
no balcão. Seu nome era Mr. Gray. 
Era um homem alto, de cabelos 
escuros curtos e olhos cinzentos. Ele 
sorriu e me deu uma grande maçã 
vermelha. A maçã era muito suculenta 
e doce. Comprei algumas frutas para 
minha família e voltei para casa. 
Esta loja de frutas é agora a minha 
favorita.

13.   Minha loja favorita de frutas13.   My favorite fruit shop
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Today Mrs. Jenkins has a problem – she 
has no milk in the fridge. What to do? 
How to make cereal without milk for 
the family? Her husband, Mr. Jenkins, 
always eats cereal for breakfast. Her 
daughter, Lisa, likes cereal in the 
mornings too. So, Mrs. Jenkins decides 
to cook cereal with water. She puts 
oatmeal into the pan and adds some 
water to it. She puts sugar into the 
cereal to make it sweeter. Finally, the 
cereal is ready. How to make it better? 
Mrs. Jenkins decides to add some 
fruit to each plate of cereal. She adds 
some sweet yellow bananas and red 
strawberries. Now her special cereal is 
ready.

Hoje a Sra. Jenkins tem um problema 
- ela não tem leite na geladeira. O 
que fazer? Como fazer cereais sem 
leite para a família? Seu marido, Sr. 
Jenkins, sempre come cereais no 
café da manhã. Sua filha, Lisa, gosta 
de cereais nas manhãs também. 
Então a Sra. Jenkins decide cozinhar 
cereais com água. Ela coloca aveia 
na panela e acrescenta um pouco de 
água nela. Ela coloca açúcar no cereal 
para torná-lo mais doce. Finalmente 
o cereal está pronto. Como torná-
lo melhor? A Sra. Jenkins decide 
adicionar algumas frutas a cada 
prato de cereal. Ela adiciona algumas 
bananas amarelas doces e morangos 
vermelhos. Agora seu cereal especial 
está pronto.

14.   Não há leite14.   There’s no milk
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Well, tomorrow I’m going to school 
for the first time. I want to look nice 
and smart. My Mom and I decide to 
go shopping. We want to buy a new 
blouse for me. We go into the first shop 
and look at the blouses they have. I 
don’t like any of them: this one is too 
large, that one is too small. We go into 
the second shop. Hmm, there is one 
blouse I like. But my Mom says it is too 
expensive. So, we go into the third shop. 
And I see the blouse I like. It is white 
with thin blue stripes. I try this blouse 
on and it suits me well. We buy it and 
come back home. Tomorrow I’m going 
to school in my new blouse.

Bom, amanhã vou para a escola 
pela primeira vez. Eu quero parecer 
bonito e inteligente. Minha mãe e eu 
decidimos ir às compras. Queremos 
comprar uma blusa nova para mim. 
Entramos na primeira loja e vemos as 
blusas que eles têm. Eu não gosto de 
nenhum deles: este é muito grande, 
aquele é muito pequeno. Vamos para 
a segunda loja. Hmm, há uma blusa 
que eu gosto. Mas minha mãe diz 
que é muito caro. Então vamos para 
a terceira loja. E eu vejo a blusa que 
eu gosto. É branco com listras azuis 
finas. Eu experimento essa blusa e 
me serve bem. Nós compramos e 
voltamos para casa. Amanhã vou para 
a escola com a minha nova blusa.

15.   Um uniforme escolar15.   A school uniform
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Little Mary gets a present for her 
sixth birthday. It is a doll’s house. The 
house is large and wide. But little Mary 
doesn’t like the color of the house. It is 
pink. She wants a different color. Mary 
asks her elder sister Lucy to help her. 
Together they pick a color for the house. 
They choose between yellow, green 
and orange. Lucy likes yellow. She says 
a yellow house looks nicer. But Mary 
likes green the most. She says a green 
house looks like green grass. The girls 
can’t decide what color to pick. So, they 
choose orange. Orange is the color of 
oranges. And they both love oranges. 
But now they need to decide how to 
paint the house.

Pequena Mary recebe um presente 
no seu sexto aniversário. É uma casa 
de boneca. A casa é grande e ampla. 
Mas a pequena Mary não gosta da 
cor da casa. É rosa. Ela quer uma cor 
diferente. Mary pede a sua irmã mais 
velha Lucy para ajudá-la. Juntos, 
eles escolhem uma cor para a casa. 
Eles escolhem entre amarelo, verde 
e laranja. Lucy gosta de amarelo. Ela 
diz que uma casa amarela parece 
melhor. Mas Mary gosta mais do 
verde. Ela diz que uma casa verde 
parece grama verde. As meninas 
não podem decidir que cor escolher. 
Então elas escolhem laranja. Laranja 
é a cor das laranjas. E ambas amam 
laranjas. Mas agora elas precisam 
decidir como pintar a casa.

16.   Pintando uma casa de 
boneca

16.   Painting a doll’s house
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Today Tim and his family is spending 
the day on the beach. They are 
swimming in the sea, lying in the sun 
and playing volleyball. Tim is playing 
with his dog Barky. Barky is a big and 
shaggy dog. But Barky is very kind and 
clever. Together Tim and Barky are 
running along the beach and jumping 
over the waves. Tim is laughing and 
Barky is barking. Tim’s Mom and Dad 
are lying in the sun and talking. They 
are discussing their new car. Tim’s 
parents are going to buy a car. Tim 
and Barky are tired of running, So, 
they decide to play in the sand. Tim is 
making sandcastles and Barky is sitting 
next to him and watching. Tim loves to 
be with his family and his dog on the 
beach. Because the beach is fun.

Hoje Tim e sua família estão passando 
o dia na praia. Eles estão nadando 
no mar, deitando-se ao sol e jogando 
vôlei. Tim está brincando com seu 
cão Barky. Barky é um cão grande 
e peludo. Mas Barky é muito gentil 
e inteligente. Juntos Tim e Barky 
estão correndo ao longo da praia e 
pulando sobre as ondas. Tim está 
rindo e Barky está latindo. A mãe e 
o pai de Tim estão deitados ao sol e 
conversando. Eles estão discutindo 
sobre o novo carro. Os pais de Tim 
vão comprar um carro. Tim e Barky 
estão cansados de correr, então eles 
decidem brincar na areia. Tim está 
fazendo castelos de areia e Barky está 
sentado ao lado dele e observando. 
Tim adora estar com sua família e 
seu cão na praia. Porque a praia é 
divertida.

17.   Passando um dia na praia17.   Spending a day on the beach
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Today my class and I went on a school 
trip. We went to the History Museum 
and saw many interesting things there. 
We saw skeletons of dinosaurs, skulls of 
prehistoric humans and their weapons. 
We also saw warriors from the Middle 
Ages. I could even hold a real sword 
in my hands. It was very heavy! We 
came out of the museum and saw a 
big, beautiful garden. There were a lot 
of different trees and flowers. There 
were oaks, birches, and sycamores. 
And there were a wide range of flowers: 
roses, peonies, lilies. And there were 
butterflies of various colors. Butterflies 
sat on the flowers or flew in the air 
around us. It was a really good day!

Hoje minha classe e eu fomos em 
uma viagem de escola. Fomos para 
o Museu de História e vimos muitas 
coisas interessantes lá. Vimos 
esqueletos de dinossauros, crânios de 
seres humanos pré-históricos e suas 
armas. Nós também vimos guerreiros 
da Idade Média. Eu pude até mesmo 
segurar uma verdadeira espada em 
minhas mãos. Era muito pesada! 
Nós saímos do museu e vimos um 
grande belo jardim. Havia um monte 
de árvores e flores diferentes. Havia 
carvalhos, vidoeiros e sicômoros. 
E havia uma grande variedade 
de flores: rosas, peônias, lírios. E 
havia borboletas de várias cores. As 
borboletas sentaram-se nas flores ou 
voaram no ar em torno de nós. Foi um 
dia muito bom!

18.   Viagem escolar18.   School trip
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Finally fall came to our town. It came 
with warm sunny days and golden 
leaves on the trees. Every autumn we 
organize a fair in the town. Arable 
farmers sell their crops and vegetables, 
livestock farmers sell sheep and pigs. 
But the best part of the fair is other fun: 
shooting, ball throwing and much more. 
My friend Ann and I agreed to spend 
some time there and have fun. First, we 
had a ride on the merry-go-round, then 
bought a couple of corndogs and just 
wandered around. Suddenly we heard a 
man who was offering to take part in a 
shooting contest.

Finalmente Outono chegou na nossa 
cidade. Ele veio com dias ensolarados 
e folhas douradas nas árvores. Todo 
outono organizamos uma feira na 
cidade. Agricultores vendem suas 
colheitas e legumes, os criadores 
de gado vendem ovelhas e porcos. 
Mas a melhor parte da feira é outra 
diversão: tiro, arremesso de bola e 
muito mais. Minha amiga Ann e eu 
concordamos em passar algum tempo 
lá e se divertir. Primeiro, fizemos um 
passeio no carrossel, então comprei 
um par de “salsichas empanadas” 
e passeamos por lá. De repente, 
ouvimos um homem que estava 
oferecendo para participar de um 
concurso de tiro.

19.   Outono está chegando - 
Parte 01

19.   Fall is coming - Part 01
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There were some metal figures moving 
along and you had to shoot them all 
down. So, Ann got excited about it, 
and she wanted to see how good she 
was at shooting. She took a rifle, took 
a deep breath, and started shooting. 
She managed to shoot eight out of ten 
targets and it was a really good result. I 
asked the man who was in charge there 
about how much my friend had to score 
to get a prize. The man replied: “She 
shoots like a pro, your friend. So, she 
wins. . . hmmm. . . she wins this teddy 
bear!” He took a huge teddy bear out 
from under his counter and gave it to 
Ann. It was a cute bear; he was wearing 
a uniform and a hunting hat. Next time 
I’ll try to shoot and win a great prize!

Havia algumas figuras de metal se 
movendo ao longo e você tinha que 
atirar em todos eles. Então Ann 
ficou animada sobre isso e ela queria 
ver como ela era boa em disparar. 
Ela pegou um rifle, respirou fundo 
e começou a atirar. Ela conseguiu 
atirar oito dos dez alvos e foi um 
resultado muito bom. Perguntei ao 
homem que estava no comando lá 
sobre o quanto minha amiga tinha 
que marcar para obter um prêmio. 
O homem respondeu: “Ela atira 
como uma profissional, sua amiga. 
Então ela ganha . . . hmmm . . . ela 
ganha este urso de pelúcia! “Ele 
pegou um enorme urso de pelúcia de 
debaixo do balcão e deu a Ann. Era 
um urso bonito; Ele estava usando 
um uniforme e um chapéu de caça. 
Da próxima vez vou tentar atirar e 
ganhar um grande prêmio!

20.   Outono está chegando - 
Parte 02

20.   Fall is coming - Part 02
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I have a dog. His name is Buddy. Buddy 
is an English bulldog. We are best 
friends. We like to walk in the street and 
play with a ball. Today we are walking 
in the park. There are many people with 
dogs there. Buddy wants to play with 
the other dogs. We see a boy from my 
class. His name is Gordon. He has a dog 
too. His dog’s name is Mr. Grabbs. It 
is a very funny name for his little dog. 
Gordon says that his dog is better than 
mine. Gordon says that his Mr. Grabbs 
is faster than my Buddy. I don’t agree. 
My Buddy is the best! I say that my 
Buddy can run as fast as the wind. So, 
Gordon and I decide to have a contest. 
My Buddy and I and Mr. Grabbs and 
Gordon start to run. We run very fast 
and win the contest. Gordon and Mr. 
Grabbs are very upset. I buy an ice 
cream and share it with my Buddy. This 
is how we celebrate the win.

Eu tenho um cachorro. Seu nome é 
Buddy. Buddy é um bulldog inglês. 
Nós somos melhores amigos. Nós 
gostamos de andar na rua e brincar 
com uma bola. Hoje estamos 
caminhando no parque. Há muitas 
pessoas com cães. Buddy quer brincar 
com os outros cachorros. Vemos 
um garoto da minha classe. O nome 
dele é Gordon. Ele tem um cachorro 
também. O nome do seu cão é Mr. 
Grabbs. É um nome muito engraçado 
para seu cãozinho. Gordon diz que 
seu cão é melhor do que o meu. 
Gordon diz que seu Sr. Grabbs é mais 
rápido do que meu Buddy. Eu não 
concordo. Meu Buddy é o melhor! Eu 
digo que meu Buddy pode correr tão 
rápido quanto o vento. Então Gordon 
e eu decidimos fazer um concurso. 
Meu Buddy e eu e o Sr. Grabbs e 
Gordon começam a correr. Corremos 
muito rápido e ganhamos o concurso. 
Gordon e Sr. Grabbs estão muito 
chateados. Eu compro um sorvete e 
compartilho com meu Buddy. É assim 
que celebramos a vitória.

21.   O cão vencedor21.   The Winner dog
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Once upon a time there lived a cat and 
a mouse. Usually, cats hunt and catch 
mice but they were good friends. They 
lived in a big rich house and even had 
their own servants. The cat was white 
and fluffy, So, he had a personal servant 
to comb his hair. The mouse was So, 
little that he had a personal servant to 
carry him in a basket. The cat and the 
mouse loved to spend time together. 
They had So, many ideas about what to 
do: to play hide and seek in the house, 
to sing their favorite songs or just to 
sit in the porch and watch the sun go 
down. Once they were sitting in the 
porch and discussing their new day. The 
cat suggested a new game – a race. The 
mouse was astonished because the cat 
was much bigger than the mouse, So, 
he could easily win the race. But the cat 
laughed and said that they would make 
their servants take part in the race. The 
mouse loved the idea, and they shook 
their paws in agreement.

Era uma vez um gato e um rato. 
Geralmente os gatos caçam e pegam 
ratos, mas eles eram bons amigos. 
Eles moravam em uma grande casa 
rica e até tinham seus próprios servos. 
O gato era branco e fofo ele tinha um 
empregado pessoal para pentear seu 
cabelo. O rato era tão pequeno que ele 
tinha um criado pessoal para carregá-
lo em uma cesta. O gato e o rato 
gostavam de passar tempo juntos. 
Eles tinham tantas ideias sobre o que 
fazer: brincar de esconde-esconde na 
casa, cantar suas canções favoritas ou 
apenas sentar-se na varanda e ver o 
sol se pôr. Uma vez que eles estavam 
sentados na varanda e discutindo seu 
novo dia. O gato sugeriu um novo jogo 
- uma corrida. O rato ficou espantado 
porque o gato era muito maior que 
o rato, então ele poderia facilmente 
ganhar a corrida. Mas o gato riu e 
disse que fariam seus criados tomar 
parte na corrida. O rato amou a ideia 
e eles apertaram as patas de acordo.

22.   Gato e rato - parte 122.   Cat and mouse – part 1
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Race day came. The mouse and the cat 
sat on the pillows in the garden. Their 
servants, Mrs. Black and Mr. Libby, 
were ready to start the race. Since 
both servants were very old, the race 
promised to be a very spectacular event. 
The cat and the mouse were So, excited 
about it that they could hardly contain 
their enthusiasm. So, the race started, 
and Mrs. Black took the lead. The 
servant was trying to run the best she 
could. It wasn’t running, actually, but 
it was really fast for her. Mr. Libby was 
plodding along placing one foot after 
another. He didn’t run at all. But Mr. 
Libby remembered that old Mrs. Black 
had poor lungs and wasn’t able to “run” 
for a long time. So, he was just waiting 
for the right time. At last Mrs. Black 
became slower and slower; she needed 
some time to catch her breath. And Mr. 
Libby took his chance and outmatched 
poor Mrs. Black. He finished first and 
tore through the finishing tape. He was 
out of breath but very happy.

O dia da corrida chegou. O rato e o 
gato sentaram-se nos travesseiros 
do jardim. Seus servos, a Sra. Black 
e o Sr. Libby, estavam prontos para 
começar a corrida. Uma vez que 
ambos os empregados eram muito 
velhos, a corrida prometeu ser um 
evento muito espetacular. O gato e 
o rato estavam tão animados que 
quase não conseguiam conter seu 
entusiasmo. Então a corrida começou 
e a Sra. Black assumiu a liderança. 
A criada estava tentando correr o 
melhor que podia. Não era corrida, 
na verdade, mas estava muito 
rápido para ela. O sr. Libby estava se 
arrastando, colocando um pé atrás 
do outro. Ele não corria. Mas o sr. 
Libby lembrou-se de que a velha Sra. 
Black tinha pulmões fracos e não 
era capaz de “correr” por um longo 
tempo. Então ele estava esperando o 
momento certo. Finalmente, a Sra. 
Black tornou-se mais lenta e mais 
lenta; ela precisava de um tempo para 
recuperar o fôlego. E Libby aproveitou 
sua chance e superou a pobre Sra. 
Black. Ele terminou primeiro e rasgou 
a fita da chegada. Ele estava sem 
fôlego, mas muito feliz.

23.   Gato e rato - parte 223.   Cat and mouse – part 2
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It was one of those dark and scary 
nights when no stars were in the 
sky. It was raining heavily, and the 
wind was blowing So, strongly that it 
threatened to blow the roofs off. It was 
on this exact night that we met our new 
teacher. He was a substitute teacher 
sent to our school to replace Mr. Ford 
who died in unclear circumstances last 
week. My gang, Four-Eyed Timmy, 
Snot, Rocket man, and I were hanging 
around the neighborhood when we saw 
some weirdo parking his car next to 
the school. It wasn’t a car at all, just a 
rusty can on four wheels. I guess that 
car appeared on the same day when a 
comet fell on the ground and killed all 
the dinosaurs. In other words, a very, 
very, very long time ago! And that guy 
was wearing his granny’s jumper and a 
pair of shoes. I call them shoes because 
I’m still not sure if they were boots, 
shoes or other kind of footwear, So, old 
and strange were they.

Era uma daquelas noites escuras 
e assustadoras, quando não havia 
estrelas no céu. Chovia muito e o 
vento soprava com tanta força que 
ele ameaçava soprar os telhados para 
fora. Foi nessa mesma noite que 
conhecemos nosso novo professor. 
Ele era um professor substituto 
enviado para a nossa escola para 
substituir o Sr. Ford que morreu 
em circunstâncias pouco claras na 
semana passada. O meu grupo, 
Timmy Quatro-olhos, Ranho, 
Homem-Foguete, e eu estávamos 
andando em torno do bairro, quando 
vimos um maluco estacionar seu 
carro ao lado da escola. Não era um 
carro, apenas uma lata enferrujada 
em quatro rodas. Eu acho que o carro 
apareceu no mesmo dia quando um 
cometa caiu no chão e matou todos os 
dinossauros. Em outras palavras, há 
muito, muito, muito tempo atrás! E 
aquele cara estava vestindo o macacão 
da avó e um par de sapatos. Eu 
chamo-os de sapatos porque eu ainda 
não tenho certeza se eles eram botas, 
sapatos ou outro tipo de calçado, de 
tão antigo e estranhos que eles eram.

24.   Novo Professor - parte 124.   New Teacher – part 1
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Anyways, we were just about to rush 
into a pawn shop to find some old stuff 
when the guy called to us. He waved 
his hand and asked if we knew “poor 
Mr. Ford”. Then he said his name 
was Algernon Bryce Sneaky-Wheely 
Junior. My gang and I burst into 
laughter and tears at the thought of 
such a name. But the guy was British 
so, most likely, it was a common name 
for the Britons. Well, Sneaky-Wheely 
gave us a long look and smiled and 
said he was a substitute teacher and 
would “definitely” be spending an 
unforgettable time in our town and 
smiled. There was something odd in the 
way he said it and smiled, as though he 
had a plan that none of us would like. 
Later we all had a chance to understand 
what he really meant. . .

De qualquer forma, estávamos 
prestes a correr para uma loja de 
penhores para encontrar algumas 
coisas antigas quando o cara nos 
chamou. Ele acenou com a mão e 
perguntou se nós conhecíamos “o 
pobre Sr. Ford”. Então ele disse 
que seu nome era Algernon Bryce 
Sneaky-Wheely Junior. Minha gangue 
e eu explodimos em gargalhadas e 
lágrimas ao pensar em tal nome. 
Mas o cara era britânico, muito 
provavelmente, era um nome comum 
para os britânicos. Bem, Sneaky-
Wheely nos deu um olhar longo e 
sorriu e disse que ele era um professor 
substituto e “definitivamente” estaria 
passando um tempo inesquecível 
em nossa cidade e sorriu. Havia algo 
estranho na forma como ele disse isso 
e sorriu, como se tivesse um plano 
que nenhum de nós gostaria. Mais 
tarde, todos nós tivemos a chance de 
entender o que ele realmente queria 
dizer . . .

25.   Novo Professor - parte 225.   New Teacher – part 2
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Hello! Welcome to my home! This is my 
room. It is large and clean. There is a 
bed, a desk, two chairs and a wardrobe 
in my room. It is a typical teenager’s 
room. But I have a secret box under 
my bed. This is a metal box with a lock 
on it. The box is red with three white 
stripes on both sides. I use this box to 
keep my sticker collection in. I open 
the lock with a key. Let’s have a look 
at my collection! There are about six 
hundred stickers in my box. I am a 
big fan of soccer. I collect stickers of 
soccer players. I have stickers with all 
the famous players in history. There 
are also some stickers showing soccer 
stadiums of the world. I have collected 
stickers for a long time. And my 
collection grows every day.

Olá! Bem-vindo à minha casa! Este é 
meu quarto. Ele é grande e limpo. Há 
uma cama, uma mesa, duas cadeiras 
e um guarda-roupa no meu quarto. 
É um típico quarto de adolescente. 
Mas tenho uma caixa secreta debaixo 
da minha cama. Esta é uma caixa 
de metal com um cadeado nela. A 
caixa é vermelha com três listras 
brancas em ambos os lados. Eu uso 
esta caixa para manter minha coleção 
de adesivos. Abro a fechadura com 
uma chave. Vamos dar uma olhada 
na minha coleção! Há cerca de 
seiscentos adesivos na minha caixa. 
Eu sou um grande fã de futebol. Eu 
coleciono adesivos de jogadores de 
futebol. Eu tenho adesivos com todos 
os jogadores famosos na história. Há 
também alguns adesivos mostrando 
estádios de futebol do mundo. Eu 
tenho colecionado adesivos por muito 
tempo. E minha coleção cresce todos 
os dias.

26.   Meu quarto26.   My room
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Do you like traveling? I do. Traveling is 
a good way to relax and learn something 
new. You can meet interesting people, 
visit historical places. You can travel 
by plane, by train, by ship. Or you can 
travel by car. Today I’m getting ready 
for a road trip. My friends and I are 
going to drive along the seashore. There 
are several little villages where we can 
try local food. Traveling by car is always 
fun: you can stop everywhere you want; 
you can plan your route; you can take 
your friends with you. But this kind of 
traveling needs some preparation. You 
need to take food, water, a medical kit, 
a sleeping bag, or a tent. And of course, 
you need gasoline. If you get ready for 
the trip, take your friends and off you 
go!

Você gosta de viajar? Eu gosto. 
Viajar é uma boa maneira de relaxar 
e aprender algo novo. Você pode 
conhecer pessoas interessantes, 
visitar lugares históricos. Você pode 
viajar de avião, de trem, de navio. 
Ou você pode viajar de carro. Hoje 
estou me preparando para uma 
viagem. Meus amigos e eu vamos 
dirigir ao longo da praia. Existem 
várias pequenas vilas onde podemos 
experimentar comida local. Viajar de 
carro é sempre divertido: você pode 
parar em qualquer lugar que você 
quiser, você pode planejar sua rota, 
você pode levar seus amigos com 
você. Mas esse tipo de viagem precisa 
de preparação. Você precisa levar 
comida, água, um kit médico, um saco 
de dormir ou uma tenda. E é claro que 
você precisa de gasolina. Se você está 
preparado para a viagem, pegue seus 
amigos e vá!

27.   Indo em uma viagem27.   Going on a trip
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Little Sammy is five years old. He has 
fair hair and big blue eyes. He has many 
toys: cars, trains, soldiers. Little Sammy 
loves playing in the yard. Today there 
are a lot of kids there. They all have 
toys, too. Today there is a new girl in 
the yard. Her name is Janice. She is six 
years old and very tall. Janice takes a 
blue car and plays with it. But this is 
Sammy’s car. Sammy wants to take his 
car back and comes up to Janice. But 
Janice doesn’t want to return the car. 
She hits Sammy in the head. Sammy 
hits Janice back. Janice starts crying 
and calling her brother. Her brother is 
ten years old and very strong. Poor little 
Sammy!

O pequeno Sammy tem cinco anos. 
Tem cabelos claros e grandes olhos 
azuis. Ele tem muitos brinquedos: 
carros, trens, soldados. O pequeno 
Sammy adora brincar no quintal. 
Hoje há um monte de crianças lá. 
Todos eles também têm brinquedos. 
Hoje há uma nova garota no quintal. 
O nome dela é Janice. Ela tem seis 
anos e é muito alta. Janice pega um 
carro azul e brinca com ele. Mas este 
é o carro do Sammy. Sammy quer 
levar seu carro de volta e vem até 
Janice. Mas Janice não quer devolver 
o carro. Ela bate na cabeça de Sammy. 
Sammy bate em Janice de volta. 
Janice começa a chorar e a chamar 
seu irmão. Seu irmão tem dez anos 
e é muito forte. Pobre do pequeno 
Sammy!

28.   A luta da criança28.   The kid’s fight
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My name is Lisa. I am a schoolgirl. I 
am in third grade. I have a big family: 
a mother, a father, a sister, a brother. 
We live in a large house with our 
grandparents. Also, we have a dog and 
a cat. I like to walk and play with my 
grandmother and grandfather. For this 
birthday my grandparents gave me a 
bicycle. It is very beautiful, white with 
little pink flowers. But I can’t ride a 
bicycle yet. My Grandma wants to teach 
me how to ride a bike. She has a bike 
too; it is big and green. Today we go to 
the park to ride our bikes. Grandma 
shows me how to sit and spin the 
pedals. It is So, easy! I love cycling with 
Grandma!

Meu nome é Lisa. Eu sou uma 
estudante. Estou na terceira série. 
Eu tenho uma grande família: uma 
mãe, um pai, uma irmã, um irmão. 
Vivemos em uma grande casa com 
nossos avós. Também temos um cão 
e um gato. Eu gosto de caminhar e 
brincar com minha avó e meu avô. 
Neste aniversário meus avós me 
deram uma bicicleta. É muito bonita; 
Branca com poucas flores cor-de-rosa. 
Mas eu não posso andar de bicicleta 
ainda. Minha avó quer me ensinar 
a andar de bicicleta. Ela tem uma 
moto também; é grande e verde. Hoje 
nós vamos ao parque para andar nas 
nossas bicicletas. Vovó me mostra 
como sentar e girar os pedais. É tão 
fácil! Eu amo andar de bicicleta com 
vovó!

29.   Divertindo com a família29.   Having fun with family
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My grandpa loves reading. He reads 
history books, magazines about 
engineering and newspapers. He starts 
his day with a cup of white coffee, a 
bun, and a newspaper. Grandpa drinks 
his coffee and reads the newspaper in 
silence. First, he reads the news and 
a sports column. Then he reads about 
politics. And finally, he reads joke 
books. He always reads his newspaper 
to the very last page. I ask my grandpa: 
“Why do you read a newspaper every 
morning?” He says: “I learn news and 
other interesting information from 
newspapers”. I ask: “Is your newspaper 
interesting?” He replies: “Yes, it is. 
My newspaper is very interesting”. I 
can’t agree with my grandpa. I am not 
sure that five pages with small letters 
are interesting. There are no colored 
pictures. Only black and white.

Meu vovô ama ler. Ele lê livros de 
história, revistas sobre engenharia 
e jornais. Ele começa seu dia com 
uma xícara de leite com café, um 
pão de forma e um jornal. Vovô bebe 
seu café e lê o jornal em silêncio. 
Primeiro ele lê as notícias e uma 
coluna de esportes. Então ele lê sobre 
política. E finalmente lê livros de 
piadas. Ele sempre lê seu jornal até a 
última página. Pergunto ao meu avô: 
“Por que você lê um jornal todas as 
manhãs? “ Ele diz: “Aprendo notícias 
e outras informações interessantes 
dos jornais”. Eu pergunto: “Seu jornal 
é interessante? “ Ele responde: “Sim, 
é. Meu jornal é muito interessante 
“. Não posso concordar com o meu 
avô. Não tenho certeza se cinco 
páginas com letras pequenas são 
interessantes. Não há imagens 
coloridas. Apenas preto e branco.

30.   Vovô adora ler o jornal30.   Grandpa loves reading the 
newspaper
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We live in a big city. There are more 
than two million people in it. There are 
many cars and bikes. People live in high 
blocks of apartments. These buildings 
have many apartments in them. My 
family and I live on the twenty-fifth 
floor. There are four apartments on 
our floor. Last night we had a sleepless 
night. New neighbors moved in next 
door. Their apartment is right next to 
ours. The new neighbors are having a 
party. They are celebrating their new 
apartment with their friends. They are 
listening to loud music and singing 
songs. My Dad is calling the police. 
He wants to sleep because he has an 
important meeting in the morning. 
Finally, the police come, and our new 
neighbors stop their noise.

Vivemos em uma cidade grande. 
Há mais de dois milhões de pessoas 
nela. Há muitos carros e bicicletas. 
As pessoas vivem em blocos altos 
de apartamentos. Estes edifícios 
têm muitos apartamentos neles. 
Minha família e eu moramos no 
vigésimo quinto andar. Há quatro 
apartamentos no nosso andar. Ontem 
à noite tivemos uma noite sem 
dormir. Novos vizinhos se mudaram 
para a porta ao lado. O apartamento 
fica ao lado do nosso. Os novos 
vizinhos estão dando uma festa. 
Eles estão comemorando seu novo 
apartamento com seus amigos. Eles 
estão ouvindo música alta e cantando 
músicas. Meu pai está chamando a 
polícia. Ele quer dormir porque tem 
uma reunião importante pela manhã. 
Finalmente a polícia veio e nossos 
novos vizinhos pararam o barulho.

31.   Vizinhos Grosseiros31.   Impolite Neighbors
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Do you like movies? What is your 
favorite movie? I especially like 
scary movies very much. They are 
called horror movies. My sister likes 
comedies or romantic comedies. My 
Mum likes dramas. And my dad likes 
documentaries. A new scary movie is 
on this week. There are zombies, blood 
and many dead men. This is just what 
we like! My friends and I are going to 
buy tickets after school. But the cashier 
in the movie theater refuses to sell us 
tickets. He says this movie is too scary 
for kids and we are not allowed to watch 
it. Is that fair?

Você gosta de filmes? Qual é 
o seu filme favorito? Eu gosto 
especialmente de filmes assustadores. 
Eles são chamados de filmes de 
terror. Minha irmã gosta de comédias 
ou comédias românticas. Minha mãe 
gosta de dramas. E meu pai gosta 
de documentários. Um novo filme 
assustador está nesta semana. Há 
zumbis, sangue e muitos homens 
mortos. Isto é justamente o que nós 
gostamos! Meus amigos e eu vamos 
comprar ingressos depois da escola. 
Mas o caixa do cinema se recusa a 
vender os ingressos para nós. Ele diz 
que este filme é muito assustador para 
crianças e não temos permissão para 
assisti-lo. Isso é justo?

32.   Filmes32.   Movies
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Hello! My name is Fred. I am thirteen 
and go to public school. I like my 
school. I have a lot of friends there. 
Together we do a lot of great things. 
My favorite subjects are math and 
chemistry. My teacher of chemistry 
says I am really good at it. My teacher’s 
name is Mr. Greely. He is an old man 
with white hair and big glasses. I 
like my teacher. He loves his subject 
and explains everything very well. 
Tomorrow we have a conference about 
chemistry. My teacher offered me to 
take part in it. Mr. Greely says that I can 
make an interesting report. I like the 
idea. But I have stage fright. I can’t do 
public speaking. What a pity!

Olá! Meu nome é Fred. Tenho treze 
anos e vou para a escola pública. 
Eu gosto da minha escola. Eu tenho 
muitos amigos lá. Juntos, fazemos 
muitas coisas boas. Minhas matérias 
favoritas são matemática e química. 
Meu professor de química diz que 
eu sou muito bom nisso. O nome 
do meu professor é o Sr. Greely. 
Ele é um homem velho com cabelos 
brancos e óculos grandes. Eu gosto do 
meu professor. Ele adora a matéria 
e explica tudo muito bem. Amanhã 
teremos uma conferência sobre 
química. Meu professor me ofereceu 
para participar. O Sr. Greely diz que 
posso fazer um relatório interessante. 
Eu gosto da ideia. Mas eu tenho medo 
de palco. Não posso falar em público. 
Que pena!

33.   Fred gosta de Química33.   Fred likes Chemistry
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It is summer now. We have no classes 
and spend all the time outside. My 
friends and I go swimming in the river, 
lie in the sun and play volleyball. Also, 
we go to the movie and walk in the park 
after it. Today we walk in the park as 
usual and eat ice cream. My friend Tim 
stops and picks up something from the 
ground. It is a bunch of keys. Someone 
lost it. We turn around and start asking 
people about these keys. But no one 
pays any attention. So, my friend Tim 
has a brilliant idea. He suggests we 
open a Lost and Found bureau. He says 
that we should collect all the things 
we find. We will put up posters with 
pictures of recovered property and 
people who have lost their property will 
come to us. Also, we can accept things 
that other people find. They will come 
and give us everything they found. We 
can make money from it. And go to 
movies and eat ice cream every day.

Agora é verão. Não temos aulas e 
passamos o tempo todo fora. Meus 
amigos e eu vamos nadar no rio, 
deitar-se ao sol e jogar vôlei. Também 
vamos para o cinema e caminhar no 
parque depois. Hoje nós caminhamos 
no parque como de costume e 
tomamos sorvete. Meu amigo Tim 
para e pega algo do chão. É um monte 
de chaves. Alguém perdeu. Voltamos 
e começamos a perguntar às pessoas 
sobre essas chaves. Mas ninguém 
presta qualquer atenção. Então meu 
amigo Tim tem uma ideia brilhante. 
Ele sugere que abrimos um escritório 
de achados e perdidos. Ele diz que 
devemos coletar todas as coisas que 
encontramos. Vamos colocar cartazes 
com fotos de imóveis recuperados 
e as pessoas que perderam sua 
propriedade virão até nós. Também 
podemos aceitar coisas que outras 
pessoas acham. Eles virão e nos darão 
tudo o que encontrarem. Podemos 
ganhar dinheiro com isso. E ir ao 
cinema e tomar sorvete todos os dias.

34.   Alguém perdeu as chaves34.   Someone lost the keys
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- Hello Emma! 
- Hello Roger! How are you? 
- I’m fine, thank you. And you, Roger? 
- I ‘m pretty good, thanks. Emma, you 
are the best at math in class. 
- Well, I’m not the best. But I definitely 
like math. 
- Yes, our teacher says that you are 
really 
good at math. 
- I like figures and counting. 
- You are lucky, Emma! Do you 
remember we have a test next month? 
- Yes, of course. I’m getting ready for it. 
I 
do the exercises every day. 
- That’s good. Ehm, Emma, you know 
that I’m not good at maths at all. 
- Oh, don’t say that Roger! You just 
need 
practice. 
- Oh yes. This is exactly what I’m going 
to 
say. 
- Do you need help with it, Roger? 
- Yes, yes, I do. May I ask you for a 
favor? 
- Sure. 
- Can you practice with me? Maybe 
twice 
a week? 
- Certainly, Roger. I’ll be glad to help 
you. 
- So, let’s start today after school. Deal? 
- Deal! 

- Olá Emma!
- Olá Roger! - Como você está?
- Estou bem obrigada. E você, Roger?
- Estou muito bem, obrigado.
Emma, você é a melhor em 
matemática 
na aula.
- Bem, eu não que sou a melhor. Mas 
eu 
definitivamente gosto de matemática.
- Sim, nosso professor diz que você é 
muito boa em matemática.
- Gosto de números e de contar.
- Você tem sorte, Emma! Você se 
lembra 
que temos um teste no próximo mês?
- Sim, claro. Estou me preparando 
para 
isso. Eu faço os exercícios todos os 
dias.
- Isso é bom. Ehm, Emma, você sabe 
que eu absolutamente não sou bom 
em 
matemática.
- Não diga isso, Roger! Você só 
precisa de 
prática.
- Ah sim. Isso é exatamente o que eu 
vou 
dizer.
- Precisa de ajuda, Roger?
- Sim, sim, eu preciso. Posso pedir-lhe 
um favor?
- Claro.
- Pode praticar comigo? Talvez duas 
vezes por semana?
- Com certeza, Roger. Eu ficarei feliz 
em 
ajudá-lo.
- Vamos começar hoje depois da 
escola. 
Combinado?
- Combinado! 

35.   Emma é realmente boa em 
matemática

35.   Emma is really good at math
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Many people hate Mondays, feel sad on 
Tuesdays, work hard on Wednesdays, 
enjoy their work on Thursdays and 
never work on Fridays. Well, of course 
they go to work and even do some work. 
But they definitely can’t concentrate on 
what they should be doing. They are all 
thinking about the weekend and making 
plans for it. Some office staff plan to 
spend their Friday night together. 
Certainly, all these plans will involve 
partying. People in the UK usually 
go to the pub on a Friday night. They 
might go alone or take their friends or 
colleagues. People in Japan and Korea 
go to the bar with their colleagues and 
their boss. Asian people appreciate the 
corporate spirit. People in Russia meet 
with their friends at someone’s place 
or in the park. Students often find their 
Friday night in the club. What about 
people in Finland? They work a lot but 
love to spend time with their families 
and friends. What do they do on a 
Friday night? Share your opinion.

Muitas pessoas odeiam segundas-
feiras, sentem-se tristes às terças-
feiras, trabalham duro às quartas-
feiras, apreciam seu trabalho às 
quintas-feiras e nunca trabalham 
às sextas-feiras. Bem, é claro que 
eles vão trabalhar e até mesmo 
fazer algum trabalho. Mas eles 
definitivamente não podem se 
concentrar no que eles deveriam 
estar fazendo. Todos eles estão 
pensando no fim de semana e fazendo 
planos para ele. Alguns funcionários 
planejam passar a noite de sexta-
feira juntos. Certamente, todos esses 
planos envolverão festa. As pessoas 
no Reino Unido geralmente vão ao 
bar em uma noite de sexta-feira. 
Eles podem ir sozinhos ou levar seus 
amigos ou colegas. Pessoas no Japão 
e Coréia vão ao bar com seus colegas 
e seu chefe. As pessoas asiáticas 
apreciam o espírito corporativo. As 
pessoas na Rússia se encontram com 
seus amigos na casa de alguém ou 
no parque. Os estudantes costumam 
encontrar as noites de sexta-feira 
no clube. E as pessoas na Finlândia? 
Eles trabalham muito, mas gostam 
de passar tempo com suas famílias e 
amigos. O que eles fazem numa noite 
de sexta-feira? Partilhe a sua opinião.

36.   Graças a Deus é Sexta-Feira36.   Thank God it’s Friday
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Are you a student? Do you study a lot? 
Do you live apart from your parents? Do 
you spend all your money on parties? 
Do you open your fridge and see 
nothing there? Well, there is a piece of 
advice for you. Go to the nearest mall. 
There is usually a big supermarket in 
it. Big supermarkets have a wide range 
of different food. And this food needs 
to be sold. So, the producers often have 
products on offer in the supermarkets. 
You most probably can notice a pretty 
girl calling you to come. But wait, the 
girl is not part of your plan today! If 
you are a hungry but attentive student, 
you can find a table next to the girl. 
There are a lot of various food samples 
on it. Come up to the table and start 
tasting. Be patient and pause between 
the samples. Share your opinion about 
every food sample with the promotion’s 
girl. If you are lucky enough you can 
find a table with drinks samples as well.

Você é estudante? Você estuda muito? 
Você mora longe de seus pais? Você 
gasta todo o seu dinheiro em festas? 
Você abre sua geladeira e não vê nada 
lá? Bem, há um conselho para você. 
Vá para o shopping mais próximo. Há 
geralmente um grande supermercado. 
Grandes supermercados têm uma 
grande variedade de alimentos 
diferentes. E esse alimento precisa ser 
vendido. Assim, os produtores muitas 
vezes têm produtos em oferta nos 
supermercados. Você provavelmente 
pode notar uma garota bonita 
chamando você para vir. Mas espere, 
a menina não é parte de seu plano 
hoje! Se você é um estudante com 
fome, mas atento você pode encontrar 
uma mesa ao lado da menina. Há 
um monte de várias amostras de 
alimentos sobre ela. Vá até a mesa 
e comece a provar. Seja paciente e 
pause entre as amostras. Partilhe a 
sua opinião sobre cada amostra de 
comida com a menina promoções. 
Se você tiver sorte o suficiente pode 
encontrar uma mesa com amostras de 
bebidas também.

37.   Alimentos diferentes37.   Different food
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This is a boy. He is eleven years old. He 
is tall and slim. He has curly brown hair 
and big green eyes. His name is James. 
He lives in a small house in the center of 
a big city. James lives with his parents. 
His parents work all day long. James go 
to school but has no friends. He feels 
lonely. James asks his parents to get a 
dog or a cat. But his parents don’t allow 
James to do this. He comes back from 
school and hears some noise. He hears 
a dog howling. James looks around 
and sees a big dog at the gas station. 
The dog is very beautiful but skinny. 
James has a sandwich in his bag. It is a 
tasty ham sandwich. He gives it to the 
dog. The dog eats it and licks James on 
the face. Both the boy and the dog are 
happy. James has a friend now.

Este é um menino. Ele tem onze 
anos. Ele é alto e magro. Tem o 
cabelo marrom encaracolado e os 
grandes olhos verdes. O nome dele 
é Tiago. Ele vive em uma pequena 
casa no centro de uma grande cidade. 
James vive com seus pais. Seus pais 
trabalham o dia inteiro. James vai 
para a escola, mas não tem amigos. 
Ele se sente sozinho. James pede a 
seus pais para ter um cão ou um gato. 
Mas seus pais não permitem que 
James faça isso. Ele volta da escola e 
ouve barulho. Ele ouve um cachorro 
uivando. James olha ao redor e vê um 
cachorro grande no posto de gasolina. 
O cão é muito bonito, mas magro. 
James tem um sanduíche em sua 
mochila. É um sanduíche de presunto 
saboroso. Ele dá ao cachorro. O cão 
come e lambe James no rosto. Tanto 
o menino como o cão estão felizes. 
James tem um amigo agora.

38.   O novo amigo de James38.   James’s new friend



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.50

50

Página

Jenna is in high school. She wants to 
buy a present for her mom’s birthday. 
She needs to earn some money in her 
summer holidays. She looks through 
job offers on the internet. There are a 
lot of offers in different areas. All the 
vacancies have a range of requirements 
and skills. Jenna is a schoolgirl and has 
no special education. But she wants to 
buy a great present for her mom. So, 
she keeps on looking. Finally, she finds 
a vacancy for a secretary in a small firm. 
She reads the notice very attentively. 
There are no special skills to do this 
job. So, she looks through the things 
a secretary does. A secretary answers 
phone calls, plans the boss’ day, helps 
with papers, meets clients in the office. 
Jenna can do this easily. So, she picks 
up the phone and calls.

Jenna está na escola. Ela quer 
comprar um presente para o 
aniversário da sua mãe. Ela precisa 
ganhar dinheiro em suas férias de 
verão. Ela examina as ofertas de 
emprego na internet. Há um monte 
de ofertas em diferentes áreas. 
Todas as vagas têm uma variedade 
de requisitos e habilidades. Jenna 
é uma colegial e não tem educação 
especial. Mas ela quer comprar um 
ótimo presente para sua mãe. Então 
ela continua procurando. Finalmente, 
ela encontra uma vaga para uma 
secretária em uma pequena empresa. 
Ela lê o aviso muito atentamente. Não 
há habilidades especiais para fazer 
este trabalho. Então ela examina as 
coisas que uma secretária faz. Uma 
secretária responde telefonemas, 
planeja o dia do chefe, ajuda 
com papéis, encontra clientes no 
escritório. Jenna pode fazer isso 
facilmente. Então ela pega o telefone 
e liga.

39.   Procurando um emprego39.   Looking for a job
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Hello! My name is Antonio. I am 
seventeen and I am a college student. 
I live in Porto Alegre. I live with my 
parents in a big house. But I’m looking 
for my own apartment. I have an elder 
brother. He is twenty-four and married. 
He lives in his own house with his wife 
and their baby. My brother’s name is 
João. My brother works in the police. 
His job is hard and dangerous. João 
works all day long and sometimes at 
night. His wife and my parents always 
worry about João. To be a police officer 
is very difficult. You must be strong, 
healthy, brave, and honest. I am very 
proud of my brother.

Olá! Meu nome é Antônio. Tenho 
dezessete anos e sou estudante 
universitário. Eu moro em Porto 
Alegre. Eu moro com meus pais 
em uma casa grande. Mas eu 
estou procurando meu próprio 
apartamento. Eu tenho um irmão 
mais velho. Ele tem vinte e quatro 
anos e é casado. Ele vive em sua 
própria casa com sua esposa e seu 
bebê. O nome do meu irmão é João. 
Meu irmão trabalha na polícia. Seu 
trabalho é duro e perigoso. João 
trabalha o dia inteiro e às vezes à 
noite. Sua esposa e meus pais sempre 
se preocupam com João. Ser um 
policial é muito difícil. Você deve ser 
forte, saudável, corajoso e honesto. 
Estou muito orgulhoso do meu irmão.

40.   Orgulhoso do meu irmão40.   Proud of my brother
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My brother and I are in our final year 
at school. My brother wants to become 
a fire-fighter. He has wanted to be 
one since he was a little kid. But I still 
don’t have any idea what occupation to 
choose. It is high time for us to decide 
what to do in future. Our mother is 
an accountant in a big company. She 
loves her job and wants me to become 
an accountant too. I like maths and 
calculations, but this job is very boring. 
You always have to be concentrated 
and never make mistakes. Our father 
is a construction engineer in a factory. 
He designs and builds engines for 
planes. He loves his job too. He says 
his job keeps his mind active. I am not 
So, intelligent to work in this area. So, 
I think my father’s profession is not 
for me. I want to have an interesting, 
creative job. I like style, fashion 
and makeup. But most of all I like 
hairdressing. I want to become a hair 
stylist.

Meu irmão e eu estamos em nosso 
último ano na escola. Meu irmão 
quer se tornar um bombeiro. Ele 
queria ser um desde pequeno. Mas 
eu ainda não tenho ideia de qual 
profissão escolher. É hora de decidir 
o que fazer no futuro. Nossa mãe é 
contadora em uma grande empresa. 
Ela ama seu trabalho e quer que eu 
me torne uma contadora também. 
Eu gosto de matemática e cálculos, 
mas este trabalho é muito chato. Você 
sempre precisa estar concentrado 
e nunca cometer erros. Nosso pai é 
engenheiro de construção em uma 
fábrica. Ele projeta e constrói motores 
para aviões. Ele ama seu trabalho 
também. Ele diz que seu trabalho 
mantém sua mente ativa. Eu não sou 
tão inteligente para trabalhar nesta 
área. Então eu acho que a profissão 
do meu pai não é para mim. Quero 
ter um trabalho interessante e 
criativo. Eu gosto de estilo, moda e 
maquiagem. Mas acima de tudo eu 
gosto de pentear. Eu quero me tornar 
uma cabeleireira.

41.   Escolhendo uma profissão41.   Choosing a profession
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I have a grandmother. She is seventy-
two but she is still strong. She worked 
in a factory. But now she is retired. She 
lives alone in the countryside. Her name 
is Lily. She has a cow, two goats and 
several hens. I like to come to her at 
the weekend. She cooks tasty food and 
pours a glass of fresh milk. We want to 
bring our Granny to the city. We want 
her to live with us. But she doesn’t want 
to leave her house. So, we gave her a cell 
phone to call her any time. But she has 
a poor memory. She never remembers 
where her phone is. At the moment she 
is calling us and saying that she has lost 
her phone. Yes, she is calling on her 
phone. So, I’m telling her to keep it in 
her pocket all the time. It will help her 
to stop losing her cell phone.

Tenho uma avó. Ela tem setenta e 
dois anos, mas ainda é forte. Ela 
trabalhava em uma fábrica. Mas 
agora ela está aposentada. Ela mora 
sozinha no interior. O nome dela é 
Lily. Ela tem uma vaca, duas cabras 
e várias galinhas. Eu gosto de ir até 
ela no fim de semana. Ela cozinha 
saborosas comidas e tira um copo de 
leite fresco. Queremos levar nossa 
avó para a cidade. Queremos que ela 
viva conosco. Mas ela não quer sair da 
sua casa. Então nós demos a ela um 
telefone celular para ligar para ela a 
qualquer momento. Mas ela tem uma 
má memória. Ela nunca lembra onde 
está seu telefone. Neste momento 
ela está nos chamando e dizendo que 
ela perdeu seu telefone. Sim, ela está 
ligando para o telefone dela. Então eu 
estou dizendo a ela para mantê-lo no 
bolso o tempo todo. Isso vai ajudá-la a 
parar de perder o seu celular.

42.   Minha avó42.   My Grandmother
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My kids and I love walking in the park. 
It is not far from our home. And we go 
there every day. This park is a piece 
of real forest in the center of the city. 
There are a lot of trees, a small pond 
with swans and a playground. We love 
this park because there are squirrels 
in it. The squirrels are funny and kind. 
They are not afraid of people at all. Kids 
love feeding the squirrels and touching 
their bushy tails. We always have some 
seeds and cookies in our pockets. We 
put some seeds on the palm of our 
hands and show it to our squirrels. They 
come up and jump onto our hands. 
Then they sit and start eating. My kids 
absolutely love it!

Meus filhos e eu adoro caminhar no 
parque. Não é longe de nossa casa. E 
vamos lá todos os dias. Este parque 
é um pedaço da autêntica floresta 
no centro da cidade. Há um monte 
de árvores, uma pequena lagoa com 
cisnes e um parque infantil. Nós 
adoramos este parque porque há 
esquilos. Os esquilos são engraçados 
e amáveis. Eles absolutamente não 
têm medo das pessoas. As crianças 
adoram alimentar os esquilos e tocar 
suas caudas espessas. Temos sempre 
algumas sementes e biscoitos nos 
nossos bolsos. Colocamos algumas 
sementes na palma das mãos e 
mostramos aos nossos esquilos. Eles 
vêm e pulam em nossas mãos. Então 
eles sentam e começar a comer. Meus 
filhos absolutamente amam isso!

43.   Um pequeno animal43.   A little animal
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Mr. Gibbons feels very bad today. He 
is sleepy and upset. He didn’t sleep 
well last night. He watched a horror 
movie. It was very good. So, he wanted 
to watch it to the end. Finally, he went 
to bed and closed his eyes. He had 
nightmares; he tossed and turned. 
Suddenly he heard some noise and 
opened his eyes. He got out of bed and 
came down the stairs. He checked his 
door and windows. Everything was fine 
- they were locked. Mr. Gibbons came 
back to his bed and fell asleep. Several 
minutes later he heard a noise again. 
He took a knife from the kitchen and 
inspected the whole house. He checked 
all the doors and windows, looked 
inside a wardrobe and under the table. 
No one was there. But Mr. Gibbons 
couldn’t sleep now. So, he stayed awake 
all night long.

O Sr. Gibbons se sente muito mal 
hoje. Ele está sonolento e chateado. 
Ele não dormiu bem ontem à noite. 
Ele assistiu a um filme de terror. Era 
muito bom. Então ele queria vê-lo até 
o fim. Finalmente ele foi para a cama 
e fechou os olhos. Ele tinha pesadelos; 
Ele se agitava e se virava. De repente, 
ouviu um barulho e abriu os olhos. 
Ele saiu da cama e desceu as escadas. 
Ele verificou a porta e as janelas. Tudo 
estava bem - elas estavam trancadas. 
O Sr. Gibbons voltou para a cama e 
adormeceu. Vários minutos depois 
ouviu um barulho de novo. Pegou 
uma faca da cozinha e inspecionou 
toda a casa. Ele verificou todas as 
portas e janelas, olhou dentro de um 
guarda-roupa e debaixo da mesa. 
Ninguém estava lá. Mas o Sr. Gibbons 
não conseguia dormir agora. Então 
ele ficou acordado a noite toda.

44.   Problemas para dormir44.   Trouble sleeping
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Hello! My name is Eliza Jennings. I 
have been working as a teacher for 
twenty years. But today is my last day 
at work. It’s time for me to retire. Now 
I will have a lot of free time. I have 
already planned what to do. First of 
all, I will sleep for ten hours. Yes, it’s 
been my dream for all these years. As 
a teacher I had to go to bed late and 
wake up early. I never had time to 
relax. Then I’m going abroad. I will 
visit Portugal, Spain, and Italy. Why 
did I choose these countries for a visit? 
It’s simple – I love their red wine. But 
before I leave my work, I still have 
something to do. This school has been a 
home for me for all these years. And the 
colleagues I worked with have become 
my good friends. But most of all I want 
to thank my students. They have been 
teaching me to be patient and attentive 
every day. I have prepared special 
gifts for them. I’m sure my gifts will be 
appreciated.

Olá! Meu nome é Eliza Jennings. 
Tenho trabalhado como professora há 
vinte anos. Mas hoje é meu último dia 
no trabalho. É hora de me aposentar. 
Agora vou ter muito tempo livre. 
Eu já planejei o que fazer. Primeiro 
de tudo vou dormir por dez horas. 
Sim, foi meu sonho por todos esses 
anos. Como professora eu tive que 
ir para a cama tarde e acordar cedo. 
Eu nunca tive tempo para relaxar. 
Então eu vou para o exterior. Vou 
visitar Portugal, Espanha e Itália. Por 
que eu escolhi esses países para uma 
visita? É simples – Eu amo o vinho 
tinto deles. Mas antes de deixar o meu 
trabalho ainda tenho algo para fazer. 
Esta escola tem sido um lar para mim 
durante todos esses anos. E os colegas 
com quem trabalhei tornaram-se 
meus bons amigos. Mas, acima de 
tudo, quero agradecer aos meus 
alunos. Eles foram ensinando-me a 
ser paciente e atenta a cada dia. Eu 
preparei presentes especiais para eles. 
Tenho certeza de que meus presentes 
serão apreciados.

45.   Descanso45.   Resting
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Sam has finished his studies at 
university. He has had a farewell party 
with his friends. Now he wants a job 
in the gaming industry. He wants to 
work abroad. He has already looked 
through the vacancies. He has chosen 
several positions in Canada and France. 
He fits all the requirements: he speaks 
French fluently, he has an education in 
web programming, he has a portfolio 
with his own project developing. The 
only thing he needs is practice. His 
other problem is to get prepared for a 
job interview. He has to do his best and 
show his vivid interest in that position. 
So, Sam has been training at the mirror 
the whole week. Tomorrow he’s gonna 
do his first job interview. He hopes he 
will look respectable and smart.

Sam terminou seus estudos na 
universidade. Ele fez uma festa de 
despedida com seus amigos. Agora 
ele quer um emprego na indústria de 
jogos. Ele quer trabalhar no exterior. 
Ele já examinou as vagas. Ele escolheu 
vários cargos no Canadá e na França. 
Ele se encaixa a todos os requisitos: 
ele fala francês fluentemente, ele 
tem uma formação em programação 
web, ele tem um portfólio com o seu 
próprio projeto em desenvolvimento. 
A única coisa que ele precisa é prática. 
Seu outro problema é se preparar 
para uma entrevista de emprego. Ele 
tem que dar o seu melhor e mostrar 
seu interesse vivo nesse cargo. Então, 
Sam está treinando no espelho toda 
a semana. Amanhã ele vai fazer a 
sua primeira entrevista de emprego. 
Ele espera parecer respeitável e 
inteligente.

46.   Preparação para a 
entrevista

46.   Preparing for the interview
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I have a friend. Her name is Jessica. 
Her father has his own business. Her 
mother doesn’t work. Jessica is only 
sixteen, but she has a car. Her father 
bought it for her last month. Jessica 
goes to school by her car. She also buys 
new clothes every weekend. She doesn’t 
count money. Jessica never knows how 
much she spends. But all the time she 
says that she needs more money. She 
always wants more than she already 
has.

Eu tenho uma amiga. O nome dela 
é Jessica. Seu pai tem seu próprio 
negócio. Sua mãe não trabalha. 
Jessica tem apenas dezesseis anos, 
mas tem um carro. Seu pai comprou 
para ela no mês passado. Jessica vai 
para a escola com o carro dela. Ela 
também compra roupas novas todos 
os fins de semana. Ela não conta o 
dinheiro. Jessica nunca sabe o quanto 
gasta. Mas todo o tempo ela diz que 
ela precisa de mais dinheiro. Ela 
sempre quer mais do que ela já tem.

47.   Jessica deve conseguir um 
emprego

47.   Jessica must get a job
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My brother and I go to school. This is a 
common public school in a small town. 
We don’t have many students here. So, 
we know everyone at school. There is a 
guy who is two years older than us. He 
is from a big and poor family. His family 
lives in an old house on the edge of 
the town. Their house is So, old that it 
looks like ruins. This guy’s name is Bill. 
He has five sisters and four brothers. 
Bill’s clothes always look sloppy. But 
Bill doesn’t worry about it. He is one 
of the strongest boys at school. There 
is a lunch lady in our school. She is old 
and wears big glasses because of bad 
eyesight. Bill bullies her every time we 
have lunch in the canteen. But no one 
stops Bill because no one wants to mess 
with him.

Meu irmão e eu vamos para a escola. 
Esta é uma escola pública comum 
em uma cidade pequena. Nós não 
temos muitos estudantes aqui. Então 
conhecemos todos na escola. Há um 
cara que é dois anos mais velho que 
nós. Ele é de uma família grande e 
pobre. Sua família vive em uma casa 
velha nos arredores da cidade. Sua 
casa é tão antiga que parece ruínas. 
Esse cara se chama Bill. Ele tem cinco 
irmãs e quatro irmãos. As roupas de 
Bill sempre parecem desleixadas. Mas 
Bill não se preocupa com isso. Ele é 
um dos garotos mais fortes da escola. 
Há uma aluna em nossa escola. Ela é 
velha e usa óculos grandes por causa 
da má visão. Bill a intimida toda 
vez que almoçamos na cantina. Mas 
ninguém para Bill porque ninguém 
quer mexer com ele.

48.   Uma pequena escola48.   A small school
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We live in a small town. We have not 
So, many places to go. Usually, we 
spend time in the bar or outside. There 
are no theaters or cinemas here. We 
don’t have any restaurants here too. 
Yesterday I heard an announcement 
on the radio. They said that a famous 
restaurant would be built here soon. 
This restaurant will offer French, Italian 
and English cuisine. And there will be 
a chef from France. The administration 
of our town promised a grand opening. 
They invited a popular jazz band to play 
at the opening. We can’t wait for that 
day!

Vivemos em uma cidade pequena. 
Não temos tantos lugares para ir. 
Normalmente, nós passamos o 
tempo no bar ou fora daqui. Não há 
teatros ou cinemas aqui. Não temos 
restaurantes aqui também. Ontem 
eu ouvi um anúncio no rádio. Eles 
disseram que um restaurante famoso 
seria construído aqui em breve. Este 
restaurante oferece cozinha francesa, 
italiana e inglesa. E haverá um 
chef da França. A administração da 
nossa cidade prometeu uma grande 
abertura. Eles convidaram uma 
banda popular de jazz para tocar na 
abertura. Não podemos esperar por 
esse dia!

49.   Um grande evento49.   A big event
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John is married. He has two children: a 
daughter and a son. His daughter is five 
years old. Her name is Mary. His son is 
three years old. His name is Ted. John 
was very tired today. He had a hard day 
at work. He went to bed early. He fell 
asleep at once. John woke up at night. 
He had a nightmare. He got out of 
bed and went to the kitchen. He didn’t 
put on his slippers and went barefoot. 
Suddenly something pierced his foot. 
It was a crumb on the floor. John went 
further and saw some more crumbs. He 
came into the kitchen and saw his son. 
He was eating cookies. And there were 
crumbs everywhere.

John é casado. Ele tem dois filhos: 
uma filha e um filho. Sua filha tem 
cinco anos. O nome dela é Mary. 
Seu filho tem três anos. O nome dele 
é Ted. John estava muito cansado 
hoje. Ele teve um dia de trabalho 
pesado. Ele foi para a cama cedo. 
Ele adormeceu imediatamente. John 
acordou à noite. Ele teve um pesadelo. 
Ele saiu da cama e foi para a cozinha. 
Ele não calçou os chinelos e andou 
descalço. De repente algo furou seu 
pé. Era uma migalha no chão. João 
foi mais longe e viu mais migalhas. 
Ele entrou na cozinha e viu seu filho. 
Ele estava comendo biscoitos. E havia 
migalhas em todos os lugares.

50.   Toda a casa está suja50.   The whole house is dirty
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Everyone loves holidays. There are a lot 
of bank holidays during the year. But 
the favorites are Christmas and New 
Year’s Eve. People buy presents, plan 
their time, cook tasty food. So, what 
is New Year in Russia for example? 
It is celebrated for ten days. We start 
on December 31. Women cook snacks 
and salads. Men cook meat or poultry. 
Children help their parents to lay the 
table. There is a lot of food, drinks, 
and fruit. There are some symbols of 
New Year in Russia: a Christmas tree, 
a bottle of champagne, tangerines, and 
fireworks. We celebrate this holiday 
with Kremlin chimes, champagne, 
and fireworks. You can hear fireworks 
everywhere. People go out in the street 
and enjoy watching them.

Todos amam feriados. Há muitos 
feriados durante o ano. Mas os 
favoritos são Natal e Véspera de Ano 
Novo. As pessoas compram presentes, 
planejam seu tempo, cozinham 
comida saborosa. Então, como é o 
Ano Novo na Rússia, por exemplo? 
É comemorado por dez dias. 
Começamos em 31 de dezembro. As 
mulheres cozinham lanches e saladas. 
Homens cozinham carne ou aves. As 
crianças ajudam seus pais a colocar a 
mesa. Há muitos alimentos, bebidas 
e frutas. Existem alguns símbolos do 
Ano Novo na Rússia: uma árvore de 
Natal, uma garrafa de champanhe, 
tangerinas e fogos de artifício. Nós 
comemoramos este feriado com 
sinos do Kremlin, champanhe e fogos 
de artifício. Você pode ouvir fogos 
de artifício em todos os lugares. As 
pessoas saem na rua e gostam de 
assisti-los.

51.   Fogos de artifício51.   Fireworks
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This is Emma. She is a student at the 
University of Newcastle. She studies 
history and archaeology. She wants to 
work at university after graduating. 
Emma is one of the best in class. She 
takes part in an archaeological dig. She 
specializes in the Bronze Age. Emma 
wants to become a scientist. To do So, 
she needs to read and study a lot of 
books. She has a rich library at home. 
There is science literature for her future 
work. There are books on history and 
geography. There are adventures and 
detective stories as well. Emma is a real 
book lover. She spends all her free time 
reading.

Esta é a Emma. Ela é estudante na 
Universidade de Newcastle. Estuda 
história e arqueologia. Ela quer 
trabalhar na universidade depois 
de se formar. Emma é uma das 
melhores da turma. Ela participa de 
uma escavação arqueológica. Ela é 
especializada na Idade do Bronze. 
Emma quer se tornar um cientista. 
Para isso, ela precisa ler e estudar 
muitos livros. Ela tem uma rica 
biblioteca em casa. Há literatura 
científica para seu trabalho futuro. 
Há livros sobre história e geografia. 
Há aventuras e histórias de detetive 
também. Emma é uma verdadeira 
amante de livros. Ela gasta todo seu 
tempo livre lendo.

52.   Emma gosta de ler52.   Emma loves to read
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Summers in my region are not very 
hot. Usually, we have only one month 
of sunny and fine weather. But this 
summer is very disappointing. There 
are So, few warm and sunny days. It 
rains all the time. But my friends and I 
like going for picnics at the weekends. 
And this weekend we are going to the 
woods. So, we have to get prepared 
for our trip. I have packed a tent and a 
couple of sleeping bags. First of all, we 
have to get dressed for the rain. I have 
a waterproof anorak, warm pants, and 
rubber boots. Now I am sure I won’t get 
cold or soaked on my way.

Verões na minha região não são 
muito quentes. Geralmente temos 
apenas um mês de tempo ensolarado 
e bom. Mas este verão é muito 
decepcionante. Há tão poucos dias 
quentes e ensolarados. Chove sempre. 
Mas meus amigos e eu gostamos de ir 
para piqueniques nos fins de semana. 
E neste fim de semana estamos indo 
para o bosque. Por isso temos de nos 
preparar para a nossa viagem. Eu 
tenho uma tenda e um par de sacos 
de dormir. Primeiro temos que nos 
vestir para a chuva. Eu tenho um 
casaco impermeável, calça quente e 
botas de borracha. Agora eu tenho 
certeza de que não vou ficar com frio 
ou encharcado no meu caminho.

53.   Chove sempre53.   It rains all the time
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Mr. Smith woke up early this morning. 
He took a shower and brushed his teeth. 
He got dressed and came down the 
stairs. Every morning Mr. Smith has 
a cup of coffee, scrambled eggs with 
bacon. His son, Jamie, loves cornflakes 
with milk for breakfast. Jamie woke up 
early too. He has a test in mathematics 
today. He came to the kitchen and 
opened the fridge. He took a box of 
cornflakes, put them into the bowl 
and poured some milk. Suddenly Mr. 
Smith smelt a bad smell. But Jamie was 
very sleepy and didn’t notice anything. 
He started eating his cornflakes and 
stopped. He smelled that bad smell 
too - milk gone sour. Jamie tossed his 
breakfast into the trash.

Mr. Smith acordou cedo esta manhã. 
Ele tomou banho e escovou os dentes. 
Vestiu-se e desceu as escadas. Todas 
as manhãs o Sr. Smith toma uma 
xícara de café, e ovos mexidos com 
bacon. Seu filho, Jamie, ama cerais 
com leite no café da manhã. Jamie 
também acordou cedo. Ele tem uma 
prova de matemática hoje. Ele chegou 
na cozinha e abriu a geladeira. Pegou 
uma caixa de cereais, colocou-os 
na tigela e derramou um pouco de 
leite. De repente, o Sr. Smith sentiu 
um mau cheiro. Mas Jamie estava 
com muito sono e não notou nada. 
Ele começou a comer seus cereais e 
parou. Ele sentiu esse cheiro ruim 
também - leite azedo. Jamie jogou seu 
café da manhã no lixo.

54.   Um café da manhã ruim54.   A bad breakfast
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Lisa and Jemma are best friends. Lisa 
is six years old. She has long black hair 
and brown eyes. Jemma is seven years 
old. She has curly blond hair and green 
eyes. Lisa and Jemma love playing 
different games. Usually, they play with 
dolls. They like to change clothes on 
the dolls and style their hair. Today the 
girls are playing a clothes shop. They 
opened Jemma’s wardrobe. Jemma is a 
saleswoman in the shop. And Lisa came 
to buy some new dresses. Jemma offers 
to try on various clothes. But Lisa is a 
picky buyer. She doesn’t like a color, 
a size or price. So, Jemma offers Lisa 
to have a look at clothes on sale. The 
girls open the wardrobe of Jemma’s 
grandmother. There are old-fashioned 
dresses and jackets. Lisa doesn’t like 
anything at all. So, she leaves the shop.

Lisa e Jemma são melhores amigas. 
Lisa tem seis anos. Tem o cabelo 
preto longo e os olhos marrons. 
Jemma tem sete anos. Tem o cabelo 
louro encaracolado e os olhos verdes. 
Lisa e Jemma gostam de brincar de 
diferentes brincadeiras. Geralmente 
eles brincam com bonecas. Eles 
gostam de mudar de roupa nas 
bonecas e estilo seu cabelo. Hoje as 
meninas estão brincando de uma loja 
de roupas. Abriram o guarda-roupa 
de Jemma. Jemma é uma vendedora 
na loja. E Lisa veio comprar alguns 
vestidos novos. Jemma oferece para 
experimentar várias roupas. Mas 
Lisa é uma compradora exigente. 
Ela não gosta da cor, tamanho ou 
preço. Então, Jemma oferece Lisa 
para dar uma olhada nas roupas à 
venda. As meninas abrem o guarda-
roupa da avó de Jemma. Há vestidos 
antiquados e jaquetas. Lisa não gosta 
de nada. Então ela sai da loja.

55.   Brincando55.   Playing
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Good morning, Dad, I hope you’re 
doing alright there. I have finally passed 
my test in philosophy. What a stupid 
science! Nobody in my class passed first 
time. Philosophy is made by and for 
nerds. I had a dream last night. It was 
rather strange, actually. I was about 
ten years older. I was a lifeguard. Can 
you believe it? I lived in a bungalow 
right on the beach. It was one of those 
small island countries where people 
never worry about the economy, traffic 
jams and bank loans. They just live 
their life and enjoy it. So, my workplace 
was ten minutes’ walk. I didn’t need a 
car; I didn’t need money for gasoline 
and insurance. All the money I earned 
I could spend on parties on the beach. 
Dad, that was the job of my dreams. 
You spend your day enjoying the sun, 
swimming in the ocean and watching 
beautiful ladies all around. From time 
to time you, of course, have to rescue 
some people from the water. And you 
have to be able swim like a fish. But 
none of it is a problem for me. If only I 
could have such a job!

Bom dia, pai, Eu espero que você 
esteja tudo bem aí. Eu finalmente 
passei na minha prova de filosofia. 
Que ciência estúpida! Ninguém na 
minha turma passou pela primeira 
vez. A filosofia é feita por e para 
nerds. Eu tive um sonho ontem 
à noite. Na verdade, era bastante 
estranho. Eu era cerca de dez anos 
mais velho. Eu era um salva-vidas. 
Você acredita nisso? Eu vivia em um 
bangalô à direita na praia. Era um 
daqueles pequenos países insulares 
onde as pessoas nunca se preocupam 
com a economia, congestionamentos 
e empréstimos bancários. Eles 
apenas vivem sua vida e apreciam-na. 
Então meu lugar de trabalho estava 
a dez minutos de caminhada. Eu 
não precisava de um carro, eu não 
precisava de dinheiro para a gasolina 
e para o seguro. Todo o dinheiro que 
ganhava poderia gastar em festas na 
praia. Pai, esse era o trabalho dos 
meus sonhos. Você gasta seu dia 
aproveitando sol, nadando no oceano 
e olhando moças bonitas ao redor. 
De vez em quando, é claro, tem que 
salvar algumas pessoas da água. E 
você tem que ser capaz de nadar 
como um peixe. Mas nada disso é um 
problema para mim. Se ao menos eu 
pudesse ter um trabalho assim!

56.   Uma carta para o papai56.   A letter to Dad
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We live in the north. So, the weather 
is not very warm here. And winters 
are always cold and windy. You have 
to get dressed for the weather. People 
here wear fur coats, warm boots with 
fur inside, woolen hats, scarves, and 
mittens. But all these warm clothes are 
very expensive. My grandmother found 
a way out. She is good at knitting. She 
knits hats, scarves, and mittens for all 
our family. She buys wool of various 
colors. Then she looks for an interesting 
design for the item. And she knits 
during long winter nights. She says 
that knitting is fun. I have tried to knit 
myself. It is very boring. Knitting is for 
grannies only.

Vivemos no Norte. Portanto, o 
clima não é muito quente aqui. E os 
invernos são sempre frios e ventosos. 
Você tem que se vestir para o tempo. 
As pessoas aqui usam casacos de 
peles, botas quentes com pele dentro, 
chapéus de lã, cachecóis e luvas. Mas 
todas essas roupas quentes são muito 
caras. Minha avó encontrou uma 
saída. Ela é boa em tricô. Ela tricota 
chapéus, lenços e luvas para toda a 
nossa família. Ela compra lã de várias 
cores. Então ela procura um desenho 
interessante para o acessório. E ela 
tricota durante longas noites de 
inverno. Ela diz que tricô é divertido. 
Eu tentei tricotar para mim mesmo. É 
muito chato. Tricô é apenas para avós

57.   Inverno Severo57.   Hard Winter
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I have a friend. Her name is Diana. She 
is seventeen. We got to school together. 
Diana takes photos of herself all the 
time. Her Facebook profile is full of 
her pictures. This is a picture of her in 
the bathroom. That is a picture of her 
at school. And thousands of similar 
photos. But mostly she loves taking 
pictures in front of the mirror. And 
every time she shows her new phone 
in the reflection. Maybe she loves her 
phone?

Eu tenho uma amiga. O nome dela 
é Diana. Ela tem dezessete anos. 
Chegamos à escola juntos. Diana 
tira fotos de si mesma o tempo todo. 
Seu perfil no Facebook está cheio 
de suas fotos. Esta é uma foto dela 
no banheiro. Aquela é uma foto 
dela na escola. E milhares de fotos 
semelhantes. Mas principalmente ela 
adora tirar fotos na frente do espelho. 
E toda vez que ela mostra seu telefone 
novo no reflexo. Talvez ela ame seu 
telefone?

58.   Diana tira muitas fotos58.   Diana takes a lot of pictures
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Learning a foreign language is a 
challenge. You have to know what 
your final aim is. Whether you want 
to get basic vocabulary to explain at 
the reception that the air-conditioner 
in your room is broken. Or you’d like 
to be fluent and read Shakespeare or 
Dumas in the original. Also, you need 
to get motivated. You must concentrate 
and learn something new every day. 
No matter what methods you use – 
the thing is you should do it non-stop. 
There are a lot of necessary principles 
of learning: reading, writing, listening, 
speaking. You might get really good 
at it but never forget about practicing. 
You can’t be good enough without using 
your skills in real life, make it your daily 
routine. There’s no limit to perfection. 
But practice makes you a bit perfect 
every single day.

Aprender uma língua estrangeira é 
um desafio. Você tem que saber qual 
é o seu objetivo final. Se você deseja 
obter vocabulário básico para explicar 
na recepção que o ar-condicionado 
no seu quarto está quebrado. Ou 
você gostaria de ser fluente e ler 
Shakespeare ou Dumas no original. 
Também você precisa ficar motivado. 
Você deve se concentrar e aprender 
algo novo todos os dias. Não importa 
quais métodos você usa - a coisa é 
que você deve fazê-lo sem parar. Há 
um monte de princípios necessários 
de aprendizagem: ler, escrever, ouvir, 
falar. Você pode ficar realmente 
bom nisso, mas nunca se esqueça de 
praticar. Você não pode ser bom o 
suficiente sem usar suas habilidades 
na vida real, torná-lo sua rotina 
diária. Não há limite para a perfeição. 
Mas a prática faz você um pouco 
perfeito a cada dia.

59.   Como aprender um novo 
idioma?

59.   How to learn a new language?
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This is Juliet. She is five. She lives in a 
small town. She has a mother, a father 
and an elder sister. Her sister is twelve. 
She is a schoolgirl. Her name is Lucy. 
Juliet has a lot of toys. There are dolls, 
a rabbit, a kitten and many more. Juliet 
loves her dolls. They are small but very 
beautiful. They have a pack of clothes. 
Juliet likes to dress up her dolls. But 
most of all Juliet loves a stuffed bear. 
This is bear was her sister’s toy. It is 
very old and shabby. The bear has only 
one eye. And one of his paws has a lot of 
stitches. Their dog tore the bear’s paw 
off once. But this stuffed bear is Juliet’s 
favorite toy. She loves to hug it in her 
sleep.

Esta é a Juliet. Ela tem cinco anos. 
Ela mora em uma cidade pequena. 
Ela tem uma mãe, um pai e uma irmã 
mais velha. Sua irmã tem doze anos. 
Ela é uma estudante. O nome dela é 
Lucy. Juliet tem muitos brinquedos. 
Há bonecas, um coelho, um gatinho 
e muitos mais. Juliet ama suas 
bonecas. Elas são pequenas, mas 
muito bonitas. Elas têm um pacote 
de roupas. Juliet gosta de vestir suas 
bonecas. Mas, acima de tudo, Juliet 
ama um urso de pelúcia. Este urso 
era o brinquedo de sua irmã. É muito 
antigo e esfarrapado. O urso tem 
apenas um olho. E uma de suas patas 
tem muitos pontos. Seu cão rasgou a 
pata do urso fora uma vez. Mas este 
urso de pelúcia é o brinquedo favorito 
de Juliet. Ela adora abraçá-lo em seu 
descanso.

60.   O brinquedo favorito60.   The favorite toy
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Natasha is an exchange student from 
Ukraine. She came to Canada and 
attends a local school. Every day she 
has a lot of classes. And she has to bring 
many books, exercise-books to school. 
At home she has a large bag for all her 
stuff. But at school she doesn’t have to 
keep it all in her bag. Every student has 
a personal locker. A student can keep 
everything he or she needs there. Now 
Natasha has a maths class. She opens 
her locker and takes a student book in 
mathematics. She can leave all her other 
books there for a while.

Natasha é uma estudante de 
intercâmbio da Ucrânia. Ela veio para 
o Canadá e frequenta uma escola 
local. Todos os dias ela tem um monte 
de aulas. E ela tem que trazer muitos 
livros, exercícios para a escola. Em 
casa ela tem uma mochila grande 
para todas as suas coisas. Mas na 
escola ela não tem que guardar tudo 
na sua bolsa. Cada estudante tem um 
armário pessoal. Um estudante pode 
manter tudo o que ele ou ela precisa 
lá. Agora Natasha tem uma aula de 
matemática. Ela abre seu armário e 
leva um livro de matemática. Ela pode 
deixar todos os seus outros livros lá 
por um tempo.

61.   O aluno de intercâmbio61.   The exchange student
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Jeremy and Nina got married last week. 
They had a wonderful time on their 
honeymoon. Now they are looking for 
their own house. Jeremy wants to have 
a big house. He wants a separate room 
for his office. Nina dreams about a cozy 
house with a large, bright kitchen. They 
have looked at a lot of houses. Real 
estate agents do their best to find what 
they want. But none of the homes are to 
the couple’s liking. At last Jeremy found 
a house in the suburbs. This house is 
exactly what they are looking for. So, 
Jeremy and Nina agreed to see it. First, 
they saw a beautiful garden with apple 
trees. Then they noticed a garage for 
two cars. Finally, they came into the 
house. But wait! What is the smell? The 
whole house smells of skunks! What 
bad luck!

Jeremy e Nina se casaram na semana 
passada. Eles passaram um ótimo 
tempo na sua lua-de-mel. Agora eles 
estão procurando sua própria casa. 
Jeremy quer ter uma casa grande. 
Ele quer uma sala separada para 
seu escritório. Nina sonha com uma 
casa acolhedora com uma cozinha 
grande e luminosa. Eles olharam para 
muitas casas. Agentes imobiliários 
fazem o seu melhor para encontrar 
o que querem. Mas nenhuma das 
casas é do agrado do casal. Por fim, 
Jeremy encontrou uma casa nos 
subúrbios. Esta casa é exatamente 
o que eles estão procurando. Então 
Jeremy e Nina concordaram em vê-la. 
Primeiro viram um belo jardim com 
macieiras. Então eles notaram uma 
garagem para dois carros. Finalmente 
entraram em casa. Mas espere! Qual 
é o cheiro? A casa inteira cheira a 
gambás! Que má sorte!

62.   a casa perfeita tem um 
problema

62.   the perfect house has a pro-
blem
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We all have a best friend from our 
childhood. As kids. We were sure we 
would be friends with this person 
forever. But we grow up, leave our 
parents’ house, and start a new life. 
With the new life new friends come. We 
meet new people, get on well with them 
and become friends. We usually have 
much in common. Such as hobbies; we 
spend time together and make plans for 
next summer. But there’s always a day 
when we suddenly bump into an old 
friend. It’s like a car crash. You follow 
your regular route and notice a familiar 
face in the crowd. You try to remember 
who he or she is. And memories fall on 
you like snow in July. Both of you stand 
in the street and stare at each other. 
You don’t know what to say, what to 
start with. You haven’t seen each other 
for ages. You are totally different people 
now. So, you and your old friend feel 
awkward and look for a reason to leave. 
Wherever you go and whatever you do, 
the past always follows you two steps 
behind.

Todos nós temos um melhor amigo 
da nossa infância. Enquanto crianças. 
Estávamos certos de que seríamos 
amigos dessa pessoa para sempre. 
Mas crescemos, deixamos a casa de 
nossos pais e começamos uma nova 
vida. Com a nova vida novos amigos 
vêm. Conhecemos novas pessoas, 
nos entendemos bem e nos tornamos 
amigos. Nós geralmente temos muito 
em comum. Tais como passatempos; 
passamos tempo juntos e fazemos 
planos para o próximo verão. Mas 
sempre há um dia em que de repente 
nos encontramos com um velho 
amigo. É como um acidente de carro. 
Você segue sua rota regular e nota 
um rosto familiar na multidão. Você 
tenta lembrar quem ele ou ela é. E 
lembranças caem sobre você como 
neve em julho. Ambos estão na rua e 
olham um para o outro. Você não sabe 
o que dizer, o que começar. Vocês 
não têm se visto há séculos. Vocês 
são pessoas totalmente diferentes 
agora. Então você e seu velho amigo 
se sentem estranhos e procuram uma 
razão para sair. Aonde quer que você 
vá e o que você faz, o passado sempre 
segue você dois passos atrás.

63.   Melhores amigos63.   Best friends
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My sister Jenny works in a hospital. She 
is a surgeon. Every day she gets up early 
and goes to work. She spends all day 
at hospital. Sometimes she comes back 
home in the morning. She says there is a 
lot of work. There are too few surgeons 
in our town. And everybody needing 
surgery comes to my sister. These 
people are very sad. Some of them are 
afraid of surgery. Others are very tired 
of their disease. But Jenny says she likes 
working with people. She loves to bring 
them hope. When her patients get well, 
they become happy people. They have a 
new life ahead of them.

Minha irmã Jenny trabalha em um 
hospital. Ela é cirurgiã. Todos os 
dias ela se levanta cedo e vai para 
o trabalho. Ela passa o dia todo no 
hospital. Às vezes ela volta para casa 
pela manhã. Ela diz que há muito 
trabalho. Há poucos cirurgiões em 
nossa cidade. E todo mundo que 
precisa de cirurgia vai até a minha 
irmã. Essas pessoas estão muito 
tristes. Alguns deles têm medo da 
cirurgia. Outros estão muito cansados 
de sua doença. Mas Jenny diz que 
gosta de trabalhar com as pessoas. Ela 
ama trazer-lhes esperança. Quando 
seus pacientes ficam bem, eles se 
tornam pessoas felizes. Eles têm uma 
nova vida pela frente.

64.   Tudo ficará bem64.   Everything will be ok
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Diego is eight. He goes to school. He 
lives in a small apartment with his 
parents and sister. He loves watching 
TV. He loves watching cartoons. His 
favorite cartoon is Teenage Mutant 
Ninja Turtles. Most of all Diego likes 
Leonardo. He is very brave and clever. 
And he has two swords with him. Diego 
also has a turtle at home. His turtle’s 
name is Poky. He likes to play with 
his turtle. He takes some sticky tape 
and attaches a pair of knives to his 
turtle’s back. So, now Diego has his own 
Leonardo at home.

Diego tem oito anos. Ele vai à escola. 
Ele vive em um pequeno apartamento 
com seus pais e irmã. Ele adora 
assistir TV. Ele adora assistir a 
desenhos. Seu desenho favorito é 
as Tartarugas Ninjas. Mais do que 
todos, Diego gosta do Leonardo. Ele 
é muito corajoso e esperto. E ele tem 
duas espadas com ele. Diego também 
tem uma tartaruga em casa. O nome 
de sua tartaruga é Poky. Ele gosta 
de brincar com sua tartaruga. Ele 
pega uma fita adesiva e prende um 
par de facas às costas da tartaruga. 
Então agora Diego tem seu próprio 
Leonardo em casa

65.   Diego assiste desenhos65.   Diego watches cartoons



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.77

77

Página

This is Alice. She is a schoolgirl. She has 
a lot of friends at school. Soon there is a 
talent show at her school. Participants 
will dance, sing, act and play musical 
instruments. Alice doesn’t know what to 
choose. She sings very well. Her Mom 
says that Alice should be a singer. Also, 
Alice plays the piano and the violin. 
Alice attends dancing classes after 
school. So, she can prepare a dance 
for the contest. Her sister acts in an 
amateur theater and can give her a pair 
of lessons. Alice can act a mini play. So, 
what to choose? She’s good at a lot of 
things.

Esta é a Alice. Ela é uma estudante. 
Ela tem muitos amigos na escola. 
Logo há um show de talentos em sua 
escola. Os participantes irão dançar, 
cantar, atuar e tocar instrumentos 
musicais. Alice não sabe o que 
escolher. Ela canta muito bem. Sua 
mãe diz que Alice deve ser uma 
cantora. Também Alice toca piano 
e violino. Alice frequenta aulas de 
dança depois da escola. Então ela 
pode preparar uma dança para o 
concurso. Sua irmã atua em um 
teatro amador e pode dar-lhe um par 
de aulas. Alice pode atuar em uma 
minipeça. Então, o que escolher? Ela 
é boa em muitas coisas.

66.   Uma ótima aluna66.   A very good schoolgirl
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Yesterday my parents and I went to our 
grandma. She lives in a small town not 
far from our city. So, we went to her 
by car. The road took about two hours 
one way. It’s a long way but I love going 
there by car. The route is spectacular: 
there are trees both sides of the road 
and a river down there. Usually, we talk 
or sing while driving. Yesterday we were 
singing our trip song. This song is very 
long, and it suits a long drive. While we 
were driving, we noticed a motorcycle 
on the road. It stood abandoned by the 
side of the road. We carried on and 
had a great time at Grandma’s. When 
we were coming back, we saw that 
motorcycle again. It was in the same 
place and there was no-one around. It 
was strange.

Ontem meus pais e eu fomos para 
a nossa avó. Ela mora em uma 
pequena cidade não muito longe da 
nossa cidade. Então fomos até ela de 
carro. A estrada levou cerca de duas 
horas de ida. É um longo caminho, 
mas eu adoro ir lá de carro. A rota é 
espetacular: há árvores de ambos os 
lados da estrada e um rio lá embaixo. 
Normalmente, falamos ou cantamos 
durante a condução. Ontem nós 
estávamos cantando nossa canção da 
viagem. Esta música é muito longa 
e se adapte a uma longa viagem. 
Enquanto estávamos dirigindo 
notamos uma motocicleta na estrada. 
Estava abandonada ao lado da 
estrada. Nós continuamos e passamos 
um ótimo momento na casa da vovó. 
Quando estávamos voltando, vimos 
aquela motocicleta novamente. Estava 
no mesmo lugar e não havia ninguém 
por perto. Foi estranho

67.   Uma motocicleta estranha67.   A strange Motorcycle
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I love watching the Olympic Games. 
It is a real celebration of strength and 
the will to win. My favorite sport is the 
biathlon. This kind of sport combines 
skills in shooting and skiing. The 
sportsmen do their best to get good 
results. Of course, every sportsman 
wants to take the first place and get a 
gold medal. The sportsmen work hard 
to finish first. And then they fall down 
right at the finish line. The best moment 
is to see their happy faces when they 
realize they won. They put a gold medal 
around the neck and show it to the 
whole world.

Adoro ver os Jogos Olímpicos. É 
uma verdadeira celebração de força 
e da vontade de vencer. Meu esporte 
favorito é o biatlo. Este tipo de 
esporte combina habilidades em tiro 
e esqui. Os esportistas fazem o seu 
melhor para obter bons resultados. 
Claro que todo esportista quer tomar 
o primeiro lugar e obter uma medalha 
de ouro. Os esportistas trabalham 
duro para terminar primeiro. E então 
eles caem direito na linha de chegada. 
O melhor momento é ver seus rostos 
felizes quando eles percebem que 
eles ganharam. Colocaram uma 
medalha de ouro em volta do pescoço 
e mostraram-na ao mundo inteiro.

68.   Os esportes são divertidos68.   Sports are fun



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.80

80

Página

It is no secret that our teeth are very 
important. Taking care of them is 
an important daily routine but it’s 
necessary. A beautiful white smile is 
a key to success. No matter what kind 
of success it is. It might be a contract 
for several million dollars. It might be 
a long-awaited role for an actor. Or it 
might be a “yes” from your intended 
fiancée. There are a lot of various 
instruments to make your dental care 
easier. The main thing is not to be lazy 
and keep an eye on it. A visit to the 
dentist twice a year will save you money 
in the long run.

Não é segredo que nossos dentes são 
muito importantes. Cuidar deles é 
uma rotina diária importante, mas é 
necessário. Um sorriso branco bonito 
é uma chave ao sucesso. Não importa 
o tipo de sucesso que é. Pode ser um 
contrato de vários milhões de dólares. 
Pode ser um papel tão esperado para 
um ator. Ou pode ser um “sim” de sua 
prometida. Há muitos instrumentos 
diferentes para tornar seu cuidado 
dental mais fácil. A principal coisa é 
não ser preguiçoso e manter um olho 
nele. Uma visita ao dentista duas 
vezes por ano e você economizará 
dinheiro no longo prazo.

69.   Obtendo um sorriso bonito69.   Getting a beautiful smile
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Kelly works in a small restaurant by 
the road. There are a lot of different 
clients every day. Mostly lorry drivers 
visit her restaurant. They have a regular 
meal and a cup of coffee. There is the 
usual set of condiments on the tables. 
There is salt, pepper, a jar of mustard 
and a bottle of ketchup. Clients help 
themselves to the sauces. But there is 
one client who comes to the restaurant 
every day. His name is Mr. Rogers. He 
is an old man with long gray hair. He 
always wears the same clothes. No one 
ever saw him wearing something else. 
So, this Mr. Rogers is a ketchup lover. 
Every time he asks for a hamburger 
with much ketchup inside. He also has 
fries and puts a lot of ketchup on them. 
So, kelly calls him Mr. Ketchup.

Kelly trabalha em um pequeno 
restaurante na estrada. Há muitos 
clientes diferentes todos os 
dias. Principalmente motoristas 
de caminhões que visitam seu 
restaurante. Eles comem uma refeição 
regular e uma xícara de café. Há o 
conjunto de condimentos comum 
sobre as mesas. Há sal, pimenta, 
um pote de mostarda e uma garrafa 
de ketchup. Os clientes servem a 
si mesmo os molhos. Mas há um 
cliente que vem ao restaurante todos 
os dias. O nome dele é o Sr. Rogers. 
Ele é um velho de cabelos grisalhos. 
Ele sempre usa as mesmas roupas. 
Ninguém jamais o viu usando algo 
mais. Então este Sr. Rogers é um 
amante de ketchup. Toda vez ele pede 
um hambúrguer com muito ketchup 
dentro. Ele também come batatas 
fritas e coloca um monte de ketchup 
sobre elas. Então Kelly o chama de Sr. 
Ketchup.

70.   Um restaurante junto à 
estrada

70.   A restaurant by the road
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Have you ever tried peanut butter? It 
is delicious! It is a thick bright brown 
mass made of peanuts. There are two 
kinds: crunchy and smooth. I love its 
peanut smell and salty taste. This butter 
is nutritious and full of protein. And it 
is filling. You can have a peanut butter 
sandwich and feel good the whole day. 
My favorite sandwich is: two slices of 
whole-grain bread with a thick layer of 
peanut butter. Yummy!

Você já experimentou manteiga de 
amendoim? Ele é delicioso! É uma 
espessa massa marrom brilhante feita 
de amendoim. Existem dois tipos: 
crocante e suave. Eu adoro o seu 
cheiro de amendoim e gosto salgado. 
Esta manteiga é nutritiva e cheia de 
proteínas. E é recheada. Você pode 
comer um sanduíche de manteiga 
de amendoim e se sentir bem o dia 
inteiro. O meu sanduíche favorito 
é: duas fatias de pão integral com 
uma espessa camada de manteiga de 
amendoim. Gostoso!

71.   O saboroso lanche71.   The tasty snack
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There are a lot of different magazines. 
Some of them are about fashion. Some 
are about cinema stars and gossip. 
Some magazines are about video games. 
And there is a range of magazines 
about science. You can easily choose 
the magazine for you by looking at its 
cover. Gossip magazines usually have 
a colorful cover. Fashion magazines 
have a model or a designer photo on 
the cover. Science magazines look very 
plain. The only thing that magazines 
have in common is advertising. You can 
find a cigarette advert next to an article 
about the dangers of smoking. Or an 
advertisement for the best hotels to stay 
at below the article about the economic 
crisis.

Há um monte de revistas diferentes. 
Algumas delas são sobre moda. 
Alguns são sobre estrelas de cinema 
e fofocas. Algumas revistas são sobre 
vídeo games. E há uma variedade 
de revistas sobre ciência. Você 
pode facilmente escolher a revista 
para você, olhando para a sua capa. 
Revistas de fofocas geralmente têm 
uma cobertura colorida. Revistas 
de moda têm um modelo ou uma 
foto de designer na capa. As revistas 
científicas parecem muito simples. 
A única coisa que as revistas têm em 
comum é a publicidade. Você pode 
encontrar um anúncio de cigarro ao 
lado de um artigo sobre os perigos de 
fumar. Ou um anúncio dos melhores 
hotéis para ficar abaixo do artigo 
sobre a crise econômica.

72.   Tipos de revistas72.   Types of magazines
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It was one of those cold fall evenings 
when even a flashlight couldn’t 
penetrate the dark. Strong icy gusts of 
wind made passers-by hurry. Clouds of 
yellow dried-up leaves blew along the 
streets. Waiting to be deposited by the 
wind. Clouds reflected in the puddles 
were floating in the ocean-like sky. 
They were bumping into each other 
and mixing into a thick gray paste. 
Winter’s breath was more distinctive 
day by day. The sun showed up late in 
the mornings, stayed in the sky for a 
while and hid behind the clouds again. 
It was like all the light had suddenly 
disappeared from this world. Winter 
was coming.

Era uma daquelas noites frias de 
outono, quando até uma lanterna 
não conseguia penetrar no escuro. 
Fortes rajadas de vento gelado 
faziam com que os transeuntes se 
apressassem. Nuvens de folhas 
amarelas secas sopravam ao longo das 
ruas. Esperando para ser assentado 
pelo vento. Nuvens refletidas nas 
poças flutuavam no céu parecido com 
o oceano. Elas estavam tropeçando 
umas nas outras e misturando em 
uma espessa pasta cinza. O sopro 
do inverno era mais distintivo dia a 
dia. O sol aparecia tarde na manhã, 
permanecia no céu por um tempo 
e se escondia atrás das nuvens 
novamente. Era como se toda a luz 
tivesse desaparecido de repente deste 
mundo. O inverno estava chegando.

73.   O tempo está mudando73.   The weather is changing
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Fall is my favorite season. The weather 
is warm and sunny. But it’s cool, not 
hot. The sky is a deep blue and clear. 
The trees change their colors. You can 
see endless rows of yellow and red trees 
around. I love walking in the park. I like 
to watch leaves falling on the ground. 
They form a perfect soft carpet under 
your feet. You can pick up some nice 
leaves and make a bouquet. Bouquets 
make good decorations for the home.

Outono é minha estação favorita. 
O clima é quente e ensolarado. 
Mas é legal, não quente. O céu é 
azul profundo e claro. As árvores 
mudam suas cores. Você pode ver 
infinitas fileiras de árvores amarelas 
e vermelhas ao redor. Adoro andar 
no parque. Eu gosto de ver as folhas 
caindo no chão. Elas formam um 
tapete suave perfeito sob seus pés. 
Você pode pegar algumas folhas legais 
e fazer um buquê. Buquês são boas 
decorações para a casa.

74.   Árvores e um céu azul74.   Trees and a blue sky
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Things change and we must change 
with them. We must get used to living 
at high speed. Day after day we change 
the world around us. We discover new 
lands, we build huge houses, we reach 
for the skies. Our houses are full of 
labor-saving gadgets. Just look inside 
your kitchen to see what I mean! A 
mixer, a blender, a microwave oven, a 
frost-free-fridge.

As coisas mudam e devemos mudar 
com elas. Devemos nos acostumar 
a viver em alta velocidade. Dia 
após dia mudamos o mundo que 
nos rodeia. Descobrimos novas 
terras, construímos casas enormes, 
alcançamos os céus. Nossas casas 
estão cheias de aparelhos que 
economiza trabalho. Basta olhar 
dentro de sua cozinha para ver o que 
quero dizer! Um misturador, um 
liquidificador, um forno de micro-
ondas, um frigobar.

75.   Viver em alta velocidade - 
parte 1

75.   Living at High speed – part 1
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We have lots of labor-saving devices. 
But do they really help? We still have 
no time for simple things. Like staying 
at home with your family and enjoying 
dinner together. We spend So, much 
time at work that we have to eat at a 
restaurant. Because nobody wants to 
waste two hours cooking. Eating at a 
restaurant might be fun. You can choose 
whatever you want and don’t worry 
about dirty plates. This is why more 
and more families prefer going to a 
restaurant for dinner.

Temos muitos dispositivos que 
economizam trabalho. Mas eles 
realmente ajudam? Ainda não temos 
tempo para coisas simples. Como 
ficar em casa com sua família e jantar 
juntos. Nós gastamos tanto tempo no 
trabalho que temos de comer em um 
restaurante. Porque ninguém quer 
desperdiçar duas horas cozinhando. 
Comer em um restaurante pode ser 
divertido. Você pode escolher o que 
quiser e não se preocupar com pratos 
sujos. É por isso que mais e mais 
famílias preferem ir a um restaurante 
para o jantar.

76.   Viver em alta velocidade - 
parte 2

76.   Living at High speed - part 2
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Hello! My name is Eduardo. I am 
twenty-two and I am from Ecuador. I 
came to New York last year. My uncle 
Antonio lives here. He called me to 
work with him. My uncle has a grocery 
store. His store is not very big. But 
there are always fresh products. We sell 
vegetables, fruit, eggs, and meat. All the 
products are from farmers. They bring 
fresh produce to our store every two 
days. New Yorkers prefer healthy food. 
This is why we have lots of customers. I 
like working at the grocery store. I meet 
new people, help them to stay healthy 
and I get to practice my English.

Olá! Meu nome é Eduardo. Tenho 
vinte e dois anos e sou do Equador. 
Eu vim para Nova York no ano 
passado. Meu tio Antônio mora aqui. 
Ele me chamou para trabalhar com 
ele. Meu tio tem uma mercearia. 
Sua loja não é muito grande. Mas 
há sempre produtos frescos. Nós 
vendemos legumes, frutas, ovos e 
carne. Todos os produtos são de 
agricultores. Eles trazem produtos 
frescos para a nossa loja a cada dois 
dias. Os nova-iorquinos preferem 
alimentos saudáveis. É por isso que 
temos muitos clientes. Eu gosto de 
trabalhar na mercearia. Conheço 
novas pessoas, ajudo-as a manterem-
se saudáveis e consigo praticar meu 
inglês.

77.   Trabalhar e praticar inglês77.   Working and practicing En-
glish
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I have a friend. His name is David. He 
is thirteen years old. We go to school 
together. My friend is in love with a new 
girl. She came to our school last week. 
Her name is Margaret. She is thirteen 
too. She is tall and slim. She has long 
fair hair and big blue eyes. David wants 
to date her. So, he asked me for advice. 
We decided that he should have a fancy 
outfit. We have been going shopping 
for hours. We have been looking for 
nice clothes for David. We are both 
very tired. Relationships are really hard 
work!

Eu tenho um amigo. Seu nome é 
David. Ele tem treze anos. Nós vamos 
a escola juntos. Meu amigo está 
apaixonado por uma nova garota. Ela 
veio para a nossa escola na semana 
passada. O nome dela é Margaret. Ela 
também tem treze anos. Ela é alta e 
magra. Ela tem cabelos compridos 
e grandes olhos azuis. David quer 
sair com ela. Então ele me pediu 
um conselho. Decidimos que ele 
deveria ter um vestuário elegante. 
Estamos comprando por horas. 
Temos procurado roupas agradáveis 
para David. Nós dois estamos muito 
cansados. Os relacionamentos são 
realmente trabalho duro!

78.   Um novo amor78.   A new love
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Today I was watching a very interesting 
documentary on TV. It was about 
scientists in the Arctic. They are 
geologists and meteorologists. These 
people monitor climate change. They 
live in extreme conditions. The weather 
in the Arctic is severe and it changes 
very fast. It can change from being a 
still and sunny day to a snowstorm 
with gale-force, howling wind. But 
fighting the cold weather is not the only 
problem they have there. These brave 
people must be very careful because 
there are polar bears everywhere. The 
documentary said the polar bears are 
the most dangerous animals in the 
World. They are not afraid of humans 
and dogs.

Hoje eu estava assistindo a um 
documentário muito interessante 
na TV. Tratava-se de cientistas 
no Ártico. Eles são geólogos e 
meteorologistas. Essas pessoas 
monitoram as mudanças climáticas. 
Eles vivem em condições extremas. 
O tempo no Ártico é severo e muda 
muito rápido. Pode mudar de ser 
um dia imóvel e ensolarado a uma 
tempestade de neve com um vendaval 
forte, vento uivando. Mas lutar contra 
o frio não é o único problema que 
eles têm lá. Essas pessoas corajosas 
devem ter muito cuidado porque há 
ursos polares em todos os lugares. 
O documentário disse que os ursos 
polares são os animais mais perigosos 
do mundo. Eles não têm medo de 
humanos e cães

79.   Condições extremas79.   Extreme Conditions



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.91

91

Página

This is Mrs. Twiggles. She is my lizard. 
She is very beautiful and fun. She is all 
green with a yellow belly. I found her 
in the backyard. She was sitting on a 
rock and basking in the sun. I caught 
her and took her home. We like playing 
together. I feed and pet her. I hope she 
likes living in my house.

Esta é a Sra. Twiggles. Ela é a minha 
lagarta. Ela é muito bonita e divertida. 
Ela é toda verde com uma barriga 
amarela. Encontrei-a no quintal. 
Ela estava sentada em uma rocha e 
tomando sol. Eu a peguei e levei para 
casa. Nós gostamos de brincar juntas. 
Eu alimentei e acariciei. Espero que 
ela goste de viver em minha casa.

80.   Lagarta verde80.   Green lizard
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My name is Gislene. I am fourteen and 
I go to school. My favorite subject is 
physics. And our physics teacher is very 
good. His name is Mr. Beaumont. Today 
our physics teacher told us a story. It 
was a story about Isaac Newton. Isaac 
Newton was sitting under an apple tree. 
He was in his mother’s garden. He was 
thinking about gravity. And suddenly 
an apple fell on his head. That apple 
helped him to define the law. And it was 
Newton’s Law of Gravity.

Meu nome é Gislene. Tenho catorze 
anos e vou para a escola. Minha 
matéria favorita é a física. E o nosso 
professor de física é muito bom. O 
nome dele é o Sr. Beaumont. Hoje 
nosso professor de física nos contou 
uma história. Era uma história sobre 
Isaac Newton. Isaac Newton estava 
sentado sob uma macieira. Ele estava 
no jardim de sua mãe. Ele estava 
pensando sobre a gravidade. E de 
repente uma maçã caiu sobre sua 
cabeça. Essa maçã o ajudou a definir 
a lei. E foi a Lei da Gravidade de 
Newton.

81.   Maçã de Newton81.   Newton’s apple
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Last week my family and I visited 
Dubai. This city is famous for its 
incredible buildings. We stayed in one 
of the highest hotels in the World. Our 
room was on the 100th floor. There 
were large windows all around the 
room. So, we could enjoy the view. It 
was both fantastic and scary at the same 
time. I could see the whole city and the 
ocean. The people below looked like 
ants. Most of all I liked the nights there. 
I could look at the stars in the sky. And 
they seemed So, close.

Última semana minha família e 
eu visitamos Dubai. Esta cidade é 
famosa por seus edifícios incríveis. 
Nós ficamos em um dos hotéis mais 
altos do mundo. O quarto foi no 100º 
andar. Havia grandes janelas todo o 
quarto. Portanto, podemos apreciar 
a vista. Foi fantástico e assustador ao 
mesmo tempo. Eu podia ver toda a 
cidade e o oceano. As pessoas abaixo 
pareciam formigas. De tudo, eu gostei 
mais das noites. Eu podia olhar para 
as estrelas no céu. E elas pareciam tão 
próximas.

82.   Um edifício muito alto82.   A Very Tall Building
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We live in a small village in Wales. 
There are about one hundred people 
in it. Everyone knows each other. The 
head of our village lives next door. We 
see each other every day. He is a big 
man and loves to eat. This morning he 
told me about the contest. He wants to 
host a pie-eating contest. His wife and 
other women of the village will bake 
pies. And he and some other men will 
eat them. As a prize he wants to donate 
a pig. Well, it is going to be great fun.

Vivemos em uma pequena vila no País 
de Gales. Há cerca de cem pessoas 
nela. Todos se conhecem. O chefe da 
nossa aldeia vive ao lado. Nós nos 
vemos todos os dias. Ele é um grande 
homem e adora comer. Esta manhã 
ele me contou sobre o concurso. Ele 
quer sediar um concurso de comer 
tortas. Sua esposa e outras mulheres 
da aldeia vão assar tortas. E ele e 
alguns outros homens os comerão. 
Como prêmio ele quer doar um porco. 
Bem, vai ser muito divertido.

83.   Uma pequena vila83.   A Small Village
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This is Andrew Rampling. He is an 
engineer. He is forty-seven. And he is 
single. He lives with his elderly mother. 
Andrew works for a small construction 
firm. He projects commercial buildings. 
Andrew is a kind and friendly person. 
He is always polite with his colleagues. 
The colleagues are polite too. But they 
mock him behind his back. They call 
him Mr. Jacket. Andrew’s mother 
knits jackets for him. And he wears 
his jackets in the office. He has a lot of 
jackets now. And he changes them every 
day. Andrew loves his mother very 
much.

Este é Andrew Rampling. Ele é um 
engenheiro. Ele tem quarenta e sete 
anos. E ele é solteiro. Ele mora com a 
mãe idosa. Andrew trabalha para uma 
empresa de construção pequena. Ele 
projeta edifícios comerciais. Andrew 
é uma pessoa amável e amigável. Ele 
é sempre educado com seus colegas. 
Os colegas são educados também. 
Mas eles zombam dele atrás de suas 
costas. Eles o chamam de Sr. Jaqueta. 
A mãe de Andrew tricota para ele. E 
ele veste suas jaquetas no escritório. 
Ele tem um monte de jaquetas agora. 
E ele as muda todos os dias. Andrew 
ama muito a mãe.

84.   O engenheiro84.   The engineer
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My best friend is a shopaholic. Do you 
know what that means? This is a person 
who can’t live without shopping. She 
goes shopping every day. She buys 
clothes, shoes, bags. She has a huge 
wardrobe at home. But it’s not big 
enough for all the stuff she has. Most 
of all my friend loves shoes. She has 
So, many shoes that she can change 
them twice a day. There are high-heeled 
shoes, sandals, boots, slippers. She even 
has the same shoes but different colors. 
It is crazy!

Minha melhor amiga é uma 
compradora compulsiva. Você sabe 
o que isso significa? Esta é uma 
pessoa que não pode viver sem fazer 
compras. Ela vai às compras todos 
os dias. Ela compra roupas, sapatos, 
sacolas. Ela tem um enorme guarda-
roupa em casa. Mas não é grande o 
suficiente para todas as coisas que 
ela tem. Acima de tudo minha amiga 
adora sapatos. Ela tem tantos sapatos 
que ela pode trocá-los duas vezes 
por dia. Há sapatos de salto alto, 
sandálias, botas, chinelos. Ela ainda 
tem os mesmos sapatos, mas cores 
diferentes. É uma loucura!

85.   Uma Dependência de 
Compras

85.   A Shopping Dependency
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I like walking with my little sister. She 
is four and very cute. She has curly hair. 
And she looks like an angel. I especially 
like going to the mall with her. There is 
an attraction there where you can throw 
balls into a basket. The basket is very 
small, and it is hard to hit the target. 
And I always take my little sister with 
me. She asks for free throws for me. 
People can’t say no to her. And I can try 
again and again.

Eu gosto de andar com minha 
irmãzinha. Ela tem quatro anos 
e é muito bonita. Ela tem cabelos 
encaracolados. E ela parece um anjo. 
Eu gosto especialmente de ir ao 
shopping com ela. Há uma atração lá 
onde você pode jogar bolas em uma 
cesta. A cesta é muito pequena e é 
difícil atingir o alvo. E eu sempre levo 
minha irmãzinha comigo. Ela pede 
lances livres para mim. As pessoas 
não podem dizer não a ela. E eu posso 
tentar de novo e de novo.

86.   Cesta86.   Basket
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My friends and I like playing after 
school. We play soccer or basketball. 
But the problem is we have no 
playground. We play in the yard. There 
are some cars parked there. And every 
time we worry about damaging a car. 
Today we played soccer. We have a boy 
who wants to become a soccer player. 
He is a real soccer fan. So, today he 
taught us to pass the ball. Johnny got 
the ball and passed it to Richy. Richy 
was going to pass it to me. But then 
something happened. As it always does 
with Richy. We call him a trainwreck. 
Because Richy kicked the ball right into 
the wind screen of a car. The car alarm 
switched on and we had to run away.

Meus amigos e eu gostamos de 
jogar depois da escola. Jogamos 
futebol ou basquete. Mas o problema 
é que não temos área de lazer. 
Jogamos no quintal. Há alguns 
carros estacionados lá. E toda vez 
nos preocupamos em danificar um 
carro. Hoje jogamos futebol. Temos 
um menino que quer se tornar 
um jogador de futebol. Ele é um 
verdadeiro fã de futebol. Então, 
hoje ele nos ensinou a passar a bola. 
Johnny pegou a bola e passou para 
Richy. Richy ia passar para mim. Mas 
então algo aconteceu. Richy, como 
sempre faz. Nós chamamos-lhe de 
trem destruidor. Porque Richy chutou 
a bola para a direita do para-brisa de 
um carro. O alarme do carro ligou e 
tivemos de fugir.

87.   Futebol na rua87.   Soccer on the street
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Mr. Alex is married. He has a wonderful 
wife. Her name is Margarida. They have 
lived together for forty years. Margarida 
was a tennis player in her youth. But 
after getting marriage she quit sport. 
She became a mother of two children. 
And now she is a grandmother of five 
kids. Mr. Alex wants to make a surprise 
for his wife. He knows how much she 
misses tennis. So, he has booked a 
tennis court for this Sunday. They will 
play tennis, just the two of them.

O Sr. Alex é casado. Ele tem uma 
esposa maravilhosa. O nome dela é 
Margarida. Eles viveram juntos por 
quarenta anos. Margarida era uma 
tenista em sua juventude. Mas depois 
de se casar, ela desistiu do esporte. 
Ela se tornou mãe de dois filhos. E 
agora ela é uma avó de cinco crianças. 
O Sr. Alex quer fazer uma surpresa 
para sua esposa. Ele sabe o quanto 
ela sente falta de tênis. Então ele 
reservou uma quadra de tênis para 
este domingo. Eles vão jogar tênis, 
apenas os dois.

88.   Um casal que ama tênis88.   A couple who love tennis
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Being a waitress is hard. You have to 
arrive early for work. You have to lay all 
the tables for the guests. You should be 
friendly and attentive to everyone. You 
should do your work fast but carefully. 
This is the key for getting good tips. 
After the shift you should clean 
the tables. Then you may go home. 
Sometimes you stay at work till late at 
night. Most cafes stay open until the last 
guest leaves.

Ser garçonete é difícil. Você tem que 
chegar cedo para o trabalho. Você 
tem que colocar todas as mesas 
para os convidados. Você deve ser 
amigável e atenta a todos. Você deve 
fazer o seu trabalho rápido, mas com 
cuidado. Esta é a chave para obter 
boas gorjetas. Após a troca você deve 
limpar as mesas. Então você pode 
ir para casa. Às vezes você fica no 
trabalho até tarde da noite. A maioria 
dos cafés permanecem abertos até o 
último convidado sair.

89.   O Cuidadoso trabalho de 
uma garçonete

89.   The Careful work of a waitress



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.101

101

Página

Tommy is crying. His parents are very 
upset. Tommy’s friends left home early. 
What happened? Today is Tommy’s 
birthday. His parents prepared a party 
for him. They invited his friends. They 
cooked his favorite dishes. They bought 
a wonderful present for him. And they 
invited clowns for the party. The event 
agency said that clowns are cool. They 
are always popular at kids’ parties. 
So, the clowns came. They looked So, 
scary that some kids started crying. The 
clowns tried to entertain kids. But they 
failed. And the party was over.

Tommy está chorando. Seus pais 
estão muito chateados. Os amigos de 
Tommy foram para casa mais cedo. O 
que aconteceu? Hoje é o aniversário 
de Tommy. Seus pais prepararam 
uma festa para ele. Convidaram 
seus amigos. Eles prepararam seus 
pratos favoritos. Eles compraram 
um presente maravilhoso para 
ele. E convidaram palhaços para 
a festa. A agência de eventos disse 
que os palhaços eram legais. Eles 
são sempre populares em festas de 
crianças. Então os palhaços vieram. 
Eles pareciam tão assustadores 
que algumas crianças começaram a 
chorar. Os palhaços tentavam divertir 
as crianças. Mas eles falharam. E a 
festa terminou.

90.   Uma festa para Tommy90.   A party for Tommy
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Once there lived a little ant. He was 
brave but not clever. The ant lived by 
the river. Every day he came to the bank 
and looked into the water. He wanted 
to see what was on the other riverbank. 
The ant had a friend. It was a cricket. 
The cricket wasn’t brave at all. The ant 
made a boat of leaves and sticks. And 
he showed it to the cricket. The cricket 
said that the boat didn’t look safe. He 
worried that the ant could drown. But 
the ant didn’t listen to his friend. He got 
into his boat and reached the middle 
of the river. The first gust of wind 
overturned the boat. And the ant sunk 
to the bottom of the river.

Uma vez vivia uma pequena formiga. 
Ela era corajosa, mas não inteligente. 
A formiga vivia junto ao rio. Todos os 
dias, ela vinha no banco e olhava para 
a água. Ela queria ver o que estava na 
outra margem do rio. A formiga tinha 
um amigo. Era um grilo. O grilo não 
era corajoso. A formiga fez um barco 
de folhas e varas. E mostrou ao grilo. 
O grilo disse que o barco não parecia 
seguro. Ele estava preocupado que 
a formiga pudesse se afogar. Mas a 
formiga não ouviu seu amigo. Ela 
entrou em seu barco e chegou ao meio 
do rio. A primeira rajada de vento 
virou o barco. E a formiga afundou no 
fundo do rio.

91.   O vento soprou o barco91.   The wind blew the boat
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My name is Emma. I am fifteen. I go to 
school. My favorite subject is literature. 
Our teacher loves the subject. She tells 
us about literature styles. She teaches us 
to analyze the text. We have read “War 
and Peace” by Leo Tolstoy. It is a huge, 
complicated book. It leaves a lasting 
impression. Today she asked us to work 
in groups. We divided into three groups. 
Each group composed questions about 
the book. Then we shared them and got 
the answers. It helped us to understand 
the composition a bit better.

Meu nome é Emma. Eu tenho quinze 
anos. Vou para a escola. Minha 
matéria favorita é literatura. Nossa 
professora adora a matéria. Ela nos 
fala sobre estilos de literatura. Ela 
nos ensina a analisar o texto. Lemos 
“Guerra e Paz” de Leo Tolstoi. É um 
livro enorme e complicado. Ele deixa 
uma impressão duradoura. Hoje ela 
nos pediu para trabalhar em grupos. 
Nós dividimos em três grupos. Cada 
grupo compôs perguntas sobre o 
livro. Então nós compartilhamos 
e obtivemos as respostas. Isso nos 
ajudou a entender a composição um 
pouco melhor.

92.   Analisando e respondendo 
a uma pergunta

92.   Analyzing and answering a 
question
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Jack is a police officer. He is thirty-
one. He is tall and strong. And he is 
the fastest runner in his department. 
Very often policemen have to run after 
a criminal. And Jack has no problems 
with it. He always catches a criminal. 
Today he had to run after a teenager. 
He had stolen a phone from the store. 
The thief was very fast. He ran along the 
street, turned into a gateway, and ran 
across the back yard. Jack followed him. 
Suddenly the thief had to stop. There 
was a hedge in front of him. He looked 
back, saw the police officer, and jumped 
over the hedge. Jack was going to jump 
over the wall too. But he heard a scream 
and looked over the wall. The thief had 
fallen into a hole in the ground. The 
house owners had dug a hole for a pool.

Jack é um policial. Ele tem trinta 
e um anos. Ele é alto e forte. E ele 
é o corredor mais rápido em seu 
departamento. Muitas vezes os 
policiais têm de correr atrás de um 
criminoso. E Jack não tem problemas 
com isso. Ele sempre pega um 
criminoso. Hoje ele teve que correr 
atrás de um adolescente. Ele tinha 
roubado um telefone da loja. O 
ladrão era muito rápido. Correu pela 
rua, pulou um portão e atravessou 
o quintal. Jack o seguiu. De repente 
o ladrão teve que parar. Havia uma 
cerca na frente dele. Ele olhou para 
trás, viu o policial e saltou sobre a 
cerca. Jack iria saltar sobre a parede 
também. Mas ele ouviu um grito e 
olhou por cima da parede. O ladrão 
caiu em um buraco no chão. Os donos 
da casa cavaram um buraco para uma 
piscina.

93.   O ladrão rápido93.   The fast thief
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My little brother is five. He is scared 
of the dark. He always sleeps with the 
lights on. Sometimes he wakes up at 
night and cries. He runs to my parents’ 
room and hides there. My parents show 
him that there’s nothing to be afraid 
of. They open his wardrobe doors. 
They check for monsters under his bed. 
There is no danger. But every night 
my brother wakes up and goes to their 
room.

Meu irmãozinho tem cinco anos. 
Ele tem medo do escuro. Ele sempre 
dorme com as luzes acesas. Às vezes 
ele acorda a noite e chora. Ele corre 
para o quarto dos meus pais e se 
esconde lá. Meus pais mostram-lhe 
que não há nada a temer. Eles abrem 
as portas do guarda-roupa. Eles 
verificam se há monstros sob sua 
cama. Não há perigo. Mas todas as 
noites meu irmão acorda e vai para 
quarto deles.

94.   Monstro debaixo da cama94.   Monster under the bed
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I like the winter very much. I like it 
because I like the snow and frosty air. 
Every winter my friends and I make 
a snowman. And every year we make 
it bigger and bigger. This winter we 
have a lot of snow. Last night we had a 
snowstorm. All the houses are covered 
with snow. Cars are stuck. The roads are 
blocked with snow. Classes in schools 
are cancelled. So, I phoned my friends, 
and we went outside. We started 
making a super snowman. Bob and 
Sammy were making the bottom. They 
were rolling and rolling a snowball. And 
finally, they got a huge snow globe. I 
think this snowman will be the biggest 
ever!

Eu gosto muito do inverno. Eu 
gosto porque gosto da neve e do ar 
gelado. Todo inverno, meus amigos 
e eu fazemos um boneco de neve. E 
todos os anos nos fazermos maior e 
maior. Neste inverno, temos muita 
neve. Ontem à noite tivemos uma 
tempestade de neve. Todas as casas 
estão cobertas de neve. Os carros 
estão presos. As estradas estão 
bloqueadas com neve. As aulas nas 
escolas estão canceladas. Então eu 
telefonei para meus amigos e fomos lá 
fora. Começamos a fazer um boneco 
de neve enorme. Bob e Sammy 
estavam fazendo as partes inferiores. 
Eles estavam rolando e rolando uma 
bola de neve. E, finalmente, eles 
fizeram uma bola de neve enorme. 
Acho que este boneco de neve será o 
maior de todos!

95.   Aproveitando o inverno95.   Enjoying the winter
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I live in a big city. There are a lot of 
people here. And there are a lot of cars. 
Every morning and evening we have 
huge traffic jams on the roads. Cars 
stuck in long rows. Drivers get angry. 
And of course, car accidents occur. I 
wake up early and go out two hours 
earlier. I spend about an hour and a half 
getting to work. Today was the worst 
day in my life. The traffic lights were 
broken. There was a red light only. And 
the drivers didn’t know what to do. 
They tried to get through and blocked 
other cars. I’ve never seen So, many car 
crashes.

Eu moro em uma cidade grande. Há 
muitas pessoas aqui. E há muitos 
carros. Todas as manhãs e à noite 
temos enormes congestionamentos 
nas estradas. Carros presos em longas 
filas. Os motoristas ficam com raiva. 
E, claro, acidentes de carro ocorrem. 
Acordei cedo e saí duas horas antes. 
Passo cerca de uma hora e meia para 
chegar ao trabalho. Hoje foi o pior 
dia da minha vida. Os semáforos 
foram quebrados. Só havia uma luz 
vermelha. E os motoristas não sabiam 
o que fazer. Eles tentavam passar e 
bloquearam outros carros. Eu nunca 
vi tantos acidentes de carro.

96.   Confusão em uma cidade 
grande

96.   Confusion in a big city
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My friends and I love summers. Every 
year we can’t wait for summer to come. 
We live by the river. So; we all can 
swim. When June starts, we check the 
water temperature. Then we agree to 
meet at the bus station. We don’t go 
to the beach by car because there’s no 
parking. My friends and I take some 
beer and snacks. We find a nice place 
to lie in the sun. The first thing we do 
is swimming. We’ve been waiting for it 
So, long! After swimming we lay on the 
sand and talk. one of us usually brings 
a ball. So usually, we play volleyball on 
the beach. We have fun, get tanned and 
enjoy our time together.

Meus amigos e eu amamos verões. 
Todos os anos, não podemos esperar 
para o verão para vir. Vivemos perto 
do rio, então todos podem nadar. 
Quando começa junho, verificamos 
a temperatura da água. Então 
concordamos em nos encontrar na 
estação de ônibus. Nós não vamos 
para a praia de carro porque não há 
estacionamento. Meus amigos e eu 
levamos algumas cervejas e lanches. 
Encontramos um lugar agradável 
para se deitar ao sol. A primeira coisa 
que fazemos é nadar. Nós estivemos 
esperando por isso a tanto tempo! 
Depois de nadar, deitamo-nos na 
areia e conversamos. Um de nós 
geralmente traz uma bola. Então, 
normalmente, jogamos vôlei na 
praia. Nós nos divertimos, ficamos 
bronzeados e aproveitamos nosso 
tempo juntos.

97.   Verão97.   Summertime
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Hello! My name is Sam. I am fourteen. 
I live with my mom and Dad. My 
Dad loves to eat. He especially loves 
desserts. My Mom is good at cooking. 
She makes wonderful dishes for us. 
I love her cupcakes with strawberry. 
And my dad’s favorite is a pie. He loves 
all the pies my mom cooks. Today she 
baked a cherry pie. She took it out of the 
oven and put it on the table. She said 
the pie had to cool. The she wanted to 
decorate it with some sugar powder. My 
Dad couldn’t wait for the pie to cool. He 
cut a slice and tried it. The pie was still 
hot, but Dad was happy.

Olá! O meu nome é Sam. Tenho 
catorze anos. Eu moro com minha 
mãe e meu pai. Meu pai gosta de 
comer. Ele adora sobremesas. Minha 
mãe é boa em cozinhar. Ela faz pratos 
maravilhosos para nós. Eu amo 
seus cupcakes com morango. E o 
favorito do meu pai é uma torta. Ele 
adora todas as tortas que minha mãe 
cozinha. Hoje ela assou uma torta de 
cereja. Tirou-a do forno e colocou-a 
sobre a mesa. Ela disse que a torta 
tinha que esfriar. Ela queria decorá-la 
com um pouco de açúcar em pó. Meu 
pai não podia esperar a torta esfriar. 
Ele cortou uma fatia e experimentou. 
A torta estava ainda quente, mas 
papai estava feliz.

98.   Mamãe cozinha muito bem98.   Mom cooks very well
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Today I was sorting through old 
pictures. I noticed a photo with a 
girl with an extremely short haircut. 
She seemed familiar. But I couldn’t 
remember who she was. Maybe she 
was our relative. I called my mom. She 
came in and saw the photo. I asked her 
about the girl. She smiled and said that 
she was that girl. She was seventeen in 
that picture. She loved punk rock music. 
And she had that haircut and dyed her 
hair green. Her parents were shocked. 
Perhaps I should try it too?

Hoje eu estava separando imagens 
antigas. Eu notei uma foto com uma 
menina com um corte de cabelo 
extremamente curto. Ela parecia 
familiar. Mas eu não conseguia me 
lembrar de quem ela era. Talvez ela 
fosse nossa parente. Liguei para 
minha mãe. Ela veio e viu a foto. 
Perguntei-lhe sobre a menina. Ela 
sorriu e disse que era aquela garota. 
Ela tinha dezessete anos naquela 
foto. Adorava a música punk rock. 
E ela tinha aquele corte de cabelo e 
tingiu seu cabelo verde. Os pais delas 
ficaram chocados. Talvez eu deva 
tentar isso também?

99.   Posso pintar meu cabelo?99.   Can I dye my hair?
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My parents are music lovers. They like 
classical music. They try to visit all 
the premiers in the concert hall. They 
always follow the concert program. 
And they plan their weekends around 
the program. Today they are going to a 
concert. It is a jazz concert. They don’t 
really like jazz. But I’ve been to that 
concert and absolutely loved it. So, I 
told them about it. They were interested 
and booked tickets. My Mom put on her 
best dress. And Dad put on his black 
suit. They looked elegant.

Meus pais são amantes da música. 
Eles gostam de música clássica. 
Eles tentam visitar todos as estreias 
da sala de concertos. Eles sempre 
seguem o programa de concertos. E 
eles planejam seus fins de semana 
em torno do programa. Hoje eles 
estão indo para um concerto. É um 
concerto de jazz. Eles realmente não 
gostam de jazz. Mas eu fui para esse 
concerto e absolutamente amei. Então 
eu disse a eles sobre isso. Eles foram 
interessados e reservaram bilhetes. 
Minha mãe vestiu o melhor vestido 
dela. E papai vestiu seu terno preto. 
Eles pareciam elegantes.

100. Ouvir jazz100. Listen to jazz



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.112

112

Página

This is Bess. She is a college student. 
She studies a lot. And she spends her 
free time with her friends. She lives with 
her mother. Her mother is retired. And 
she spends all her time watching TV. 
She watches movies and different TV 
shows. She especially likes TV cookeries 
shows. Her favorite show is Hell’s 
Kitchen. The host is a famous chef 
called Gordon Ramsay. Bess’s mother 
likes telling her daughter about it. And 
Bess sometimes watches the show with 
her mom.

Essa é Bess. Ela é uma estudante 
universitária. Ela estuda muito. E 
ela passa seu tempo livre com seus 
amigos. Ela mora com a mãe. Sua 
mãe está aposentada. E ela passa todo 
o tempo assistindo TV. Ela assiste a 
filmes e programas de TV diferentes. 
Ela gosta especialmente de shows 
de culinária de TV. Seu programa 
favorito é Hell’s Kitchen. O anfitrião 
é um famoso chef chamado Gordon 
Ramsay. A mãe de Bess gosta de 
contar a sua filha sobre isso. E Bess 
às vezes assiste ao programa com sua 
mãe.

101. A mãe de Bess assiste à TV.101. Bess’ mom watches TV
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The economic crisis continues. Experts 
advise keeping money in gold. The best 
way for saving money is to invest it. 
Gold has a permanent value. It is not 
dependent on the exchange rate. So, 
many people invest their money into 
gold. These investments have a stable 
interest rate. And bank clients can be 
sure that their money will grow.

A crise econômica continua. 
Especialistas recomendam manter 
dinheiro em ouro. A melhor maneira 
de poupar dinheiro é investi-lo. O 
ouro tem um valor permanente. Não 
é dependente da taxa de câmbio. 
Muitas pessoas investem seu dinheiro 
em ouro. Esses investimentos têm 
uma taxa de juros estável. E os 
clientes do banco podem ter certeza 
de que seu dinheiro vai crescer.

102. Crise económica102. Economic crisis
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Marc came to work early today. He 
didn’t have breakfast. He decided to buy 
some snacks from a vending machine. 
He wanted to get a chocolate bar and a 
pack of crisps. He dug in his pockets for 
coins. There were not enough coins for 
all the food. So, he inserted a banknote 
in the hole. The machine took the 
money and made a noise. And that was 
it. Nothing happened. Marc looked into 
the money slot. Then he hit the machine 
slightly. Nothing. He hit the machine 
harder on both sides. Still nothing 
happened. So, Marc left with no money 
and no snacks.

Marc veio trabalhar cedo hoje. 
Ele não tomou café da manhã. Ele 
decidiu comprar alguns lanches de 
uma máquina de venda automática. 
Ele queria uma barra de chocolate 
e um pacote de batatas fritas. Ele 
procurou em seus bolsos por moedas. 
Não havia moedas suficientes para 
toda a comida. Então ele inseriu uma 
nota no buraco. A máquina pegou o 
dinheiro e fez um barulho. E foi isso. 
Nada aconteceu. Marc olhou para a 
fenda de dinheiro. Então ele bateu 
a máquina ligeiramente. Nada. Ele 
bateu a máquina com mais força 
em ambos os lados. Ainda nada 
aconteceu. Então Marc saiu sem 
dinheiro e sem lanches.

103. A máquina de venda 
automática não funciona

103. The vending machine doesn’t 
work
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Jesse is six years old. He lives in a flat 
with his parents. Their flat is in a small 
condo near the park. Jesse and his 
parents like to walk in the park. Today 
they are walking there again. Jesse 
notices a man selling apples in caramel. 
He loves these apples. He asks his mom 
to buy an apple. So, his mom gives him 
money. Jesse runs to the seller and asks 
for an apple. There are different apples 
there. Some are covered with crunchy 
crumbs. The others have colorful sweets 
on them. Finally, Jesse chooses a big 
apple with blue crunchy crumbs. He is 
so happy!

Jesse tem seis anos. Ele mora em 
um apartamento com seus pais. Seu 
apartamento está em um condomínio 
pequeno perto do parque. Jesse e 
seus pais gostam de caminhar no 
parque. Hoje eles estão caminhando 
lá novamente. Jesse nota um homem 
vendendo maçãs no caramelo. Ele 
ama essas maçãs. Ele pede a sua 
mãe para comprar uma maçã. Então 
sua mãe lhe dá dinheiro. Jesse corre 
para o vendedor e pede uma maçã. 
Existem diferentes maçãs lá. Alguns 
são cobertos com migalhas crocantes. 
Os outros têm doces coloridos sobre 
elas. Finalmente Jesse escolhe uma 
maçã grande com migalhas crocantes 
azuis. Ele está tão feliz!

104. Jesse adora comer frutas104. Jesse loves to eat fruit
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Thanksgiving Day is one of the favorite 
holidays in the USA and Canada. 
This is a day for the family to gather. 
Grandparents come for a visit. Or 
grownup children visit their parents. 
Kids at school usually have a play 
dedicated to this day. Thanksgiving is 
celebrated on the fourth Thursday of 
November in the US. And on the second 
Monday of October in Canada. This day 
starts a holiday season finishing with 
Christmas and New Year. Originally this 
holiday was a day to thank God. People 
celebrated it at the end of fall after 
gathering in the harvest.

Dia de Ação de Graças é um dos 
feriados favoritos nos EUA e Canadá. 
Este é um dia para a família se reunir. 
Os avós vêm para uma visita. Ou os 
filhos visitam seus pais. Os menores 
na escola têm geralmente uma 
brincadeira dedicado a este dia. O 
Dia de Ação de Graças é celebrado na 
quarta quinta-feira de novembro nos 
EUA. E na segunda segunda-feira de 
outubro no Canadá. Este dia começa 
uma temporada de férias com o Natal 
e Ano Novo. Originalmente, este 
feriado foi um dia para agradecer a 
Deus. As pessoas celebraram no final 
do outono após colher a colheita.

105. Feriado105. Holiday
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Jackson Roger lives in the USA. He is 
8 years old. He loves his country. He 
likes painting flags. He loves to paint 
the USA flag because it has stars. It 
has three colors: red, blue and white. 
There are 50 stars on the flag. There 
are 13 strips, 7 red and 6 white. Jackson 
has put many flags in his room. His 
room looks beautiful. His friends love 
to paint flags too. The USA flag looks 
attractive. The stripes go from left 
to right and up and down. Everyone 
should love their country. A flag is used 
as a symbol. Jackson likes studying 
about flags of different countries. He 
wins many painting competitions. He is 
appreciated by his parents and teachers.

Jackson Roger vive nos EUA. Ele 
tem 8 anos de idade. Ele ama seu 
país. Ele gosta de pintar bandeiras. 
Ele adora pintar a bandeira dos 
EUA porque tem estrelas. Tem três 
cores: vermelho, azul e branco. Há 
50 estrelas na bandeira. Existem 
13 tiras, 7 vermelhas e 6 brancas. 
Jackson colocou muitas bandeiras 
em seu quarto. Seu quarto está lindo. 
Seus amigos adoram pintar bandeiras 
também. A bandeira dos EUA parece 
atraente. As listras vão da esquerda 
para a direita e para cima e para 
baixo. Todos devem amar seu país. 
Uma bandeira é usada como um 
símbolo. Jackson gosta de estudar 
bandeiras de diferentes países. Ele 
ganha muitas competições de pintura. 
Ele é apreciado por seus pais e 
professores.

106. A bandeira dos EUA106. The flag of the USA
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Albert came home from the office. He 
was very tired. He had his dinner. He 
went to his bed. He was trying to sleep. 
His friend called him. He didn’t want to 
talk because he was tired. He switched 
off his phone. He tried to sleep again. 
He again got a call on another phone. 
He was very angry. He didn’t answer 
it. He sat down and had some water. 
Someone knocked on his door. He 
opened the door. His friends came with 
cakes and gifts. It was Albert’s birthday. 
He forgot his birthday. He was very 
happy to see his friends. He said thank 
you. They had a party. Then Albert went 
to sleep.

Albert voltou do escritório. Estava 
muito cansado. Ele jantou. Ele foi 
para a cama. Ele estava tentando 
dormir. O amigo dele ligou para ele. 
Ele não queria falar porque estava 
cansado. Ele desligou o telefone. 
Ele tentou dormir novamente. Ele 
recebeu outra ligação. Ele estava 
muito zangado. Ele não atendeu. Ele 
se sentou e tomou um pouco de água. 
Alguém bateu na porta. Ele abriu a 
porta. Seus amigos vieram com bolos 
e presentes. Era o aniversário de 
Albert. Ele esqueceu seu aniversário. 
Ele ficou muito feliz em ver seus 
amigos. Ele disse obrigado. Eles 
fizeram uma festa. Então Albert foi 
dormir.

107. Uma vida ocupada.107. A busy life.
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Marie went to a party with her mother. 
It was her friend’s birthday. Her name 
was Olivia. Olivia cut the cake. She 
offered cake to Marie. Marie ate the 
cake. Her mother became very angry. 
Marie forgot to wash her hands. It was 
a bad habit. It can make her sick. Her 
mother sent her to the wash basin. She 
washed her hands with soap.  Marie’s 
mother had taught her to be a good girl. 
We should always wash our hands with 
soap. It keeps us healthy. We should not 
eat with dirty hands. Marie’s teacher 
also taught this in school. Marie said 
sorry to her mother. She promised 
not to repeat this mistake again. Her 
mother kissed her. Marie ate all the 
snacks.

Marie foi a uma festa com sua mãe. 
Era aniversário de sua amiga. O nome 
dela era Olivia. Olivia cortou o bolo. 
Ela ofereceu bolo para Marie. Marie 
comeu o bolo. Sua mãe ficou muito 
zangada. Marie esqueceu de lavar as 
mãos. Era um mau hábito. Pode fazê-
la doente. Sua mãe a mandou para o 
lavatório. Ela lavou suas mãos com 
sabão. A mãe de Marie a ensinara 
a ser uma boa menina. Devemos 
sempre lavar as mãos com sabão. 
Mantém-nos saudáveis. Não devemos 
comer com as mãos sujas. O professor 
de Marie também ensinou isso na 
escola. Marie pediu desculpas à mãe. 
Ela prometeu não repetir esse erro 
novamente. Sua mãe a beijou. Marie 
comeu todos os lanches.

108. Mãos Limpas108. Clean hands
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Mathew was a good boy. He went to 
school daily. He wore a clean uniform. 
He completed all his homework and 
projects. He scored good grades. His 
parents loved him. But he had no 
friends. He was very thin, so they made 
fun of him. Mathew was very upset. 
Nobody talked to him. He ate his lunch 
alone. One day, his teacher saw him 
sitting alone. He asked Matthew about 
the problem. Mathew told him that he 
had no friends. His teacher called all the 
students. The teacher said that Mathew 
is a good boy. He is special. He gets the 
best grades. He makes the best project. 
The teacher asked the students to say 
sorry to Matthew. Everyone said sorry 
to Matthew. He now had many friends. 
Mathew was very happy.

Mathew era um bom menino. Ele ia 
para a escola diariamente. Ele usava 
um uniforme limpo. Ele fazia todos 
os seus trabalhos de casa e projetos. 
Ele obtinha boas notas. Seus pais o 
amavam. Mas ele não tinha amigos. 
Ele era muito magro, então eles 
zombavam ele. Mathew estava muito 
chateado. Ninguém falava com ele. 
Ele comia seu almoço sozinho. Um 
dia, seu professor o viu sentado 
sozinho. Ele perguntou a Matthew 
sobre o problema. Mathew disse-lhe 
que não tinha amigos. Seu professor 
chamou todos os alunos. O professor 
disse que Mathew é um bom menino. 
Ele é especial. Ele tira as melhores 
notas. Ele faz o melhor projeto. O 
professor pediu aos alunos para pedir 
desculpas a Matthew. Todo mundo 
pediu desculpas a Matthew. Ele agora 
tinha muitos amigos. Mathew estava 
muito feliz.

109. Mathew precisa de amigos109. Mathew needs friends.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.121

121

Página

Joshua loved his family a lot. He 
planned for a vacation. They went to 
New York on summer break. Joshua 
decided all the places he wanted to 
visit. He wrote them down on a piece of 
paper. He left for his trip. He visited all 
the places. It became easy for him. He 
did not miss visiting any place. He kept 
that piece of paper with him. His family 
was very happy. They enjoyed the trip. 
That piece of paper was very useful. He 
saved time. He did not have to search 
for places. Joshua made it a habit. He 
always used to do it before any trip. 
He suggested it to his friends too. His 
friends found it useful. They thanked 
him for it.

Joshua amava muito a sua família. 
Ele se planejou para umas férias. 
Eles foram para Nova York durante 
as férias de verão. Joshua estipulou 
todos os lugares que ele queria 
visitar. Ele escreveu-os num pedaço 
de papel. Ele partiu para sua viagem. 
Ele visitou todos os lugares. Isso 
tornou-se fácil para ele. Ele não sentiu 
falta de visitar nenhum lugar. Ele 
guardou aquele pedaço de papel com 
ele. Sua família estava muito feliz. 
Eles aproveitaram a viagem. Esse 
pedaço de papel era muito útil. Ele 
economizou tempo. Não precisava 
procurar lugares. Joshua fez disso 
um hábito. Ele costumava fazer isso 
antes de qualquer viagem. Ele sugeriu 
a seus amigos também. Seus amigos 
acharam útil. Eles agradeceram-lhe 
por isso.

110. Como planejar uma viagem?110. How to plan a trip?
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John bought a new car. His car was a 
red color. He was very happy. He took 
his friends for a ride. His friends asked 
for a party. John gave a party to his 
friends. John was very possessive about 
his car. John used to clean his car daily. 
He was not very good at driving. He 
used to be very careful while driving. He 
loved to buy accessories for his car. He 
had a music system in his car. John and 
his friends enjoyed listening to music. 
John worked in a big company. He 
earned a lot of money. He saved money 
to buy a car. His mom and dad were 
also very happy. He took them for a ride 
too. John was very thankful to God.

John comprou um carro novo. Seu 
carro era de cor vermelha. Ele estava 
muito feliz. Ele levou os amigos 
para dar uma volta. Seus amigos 
pediram por uma festa. John deu 
uma festa aos seus amigos. John 
era muito possessivo com seu carro. 
John costumava limpar o carro 
diariamente. Ele não era muito bom 
em dirigir. Ele costumava ter muito 
cuidado ao dirigir. Ele adorava 
comprar acessórios para seu carro. 
Ele tinha um sistema de música 
em seu carro. John e seus amigos 
gostavam de ouvir música. John 
trabalhava em uma grande empresa. 
Ele ganhou muito dinheiro. Ele 
economizou dinheiro para comprar 
um carro. Sua mãe e seu pai também 
ficaram muito felizes. Ele levou-os 
para um passeio também. John era 
muito grato a Deus.

111. Comprando um carro111. Buying a car.
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Emily goes to her office. She works 
for five days a week. She goes to buy 
groceries on weekends. On Saturday, 
she sat down to make a new list. Her 
mother asked her to buy water and 
apples at the grocery shop. Emily’s 
mother was ill. She was prescribed to 
drink only distilled water. Emily bought 
water from the grocery shop. Emily ate 
apples for her breakfast. It keeps her 
healthy and active. Emily loved going 
grocery shopping. She went shopping 
with her younger brother. Emily never 
forgot to buy anything. She had a 
habit of making a list before going to 
the grocery shop. Emily cared for her 
mother a lot. She made sure that she 
did not forget to buy water and apples.

Emily vai para o escritório dela. Ela 
trabalha cinco dias por semana. 
Ela vai comprar mantimentos nos 
finais de semana. No sábado, ela se 
sentou para fazer uma nova lista. Sua 
mãe pediu-lhe para comprar água e 
maçãs na mercearia. A mãe de Emily 
estava doente. Ela foi orientada em 
beber apenas água destilada. Emily 
comprou água da mercearia. Emily 
comeu maçãs no seu café da manhã. 
Isso a mantém saudável e ativa. 
Emily adorava fazer compras na 
mercearia. Ela foi fazer compras com 
seu irmão mais novo. Emily nunca se 
esqueceu de comprar nada. Ela tinha 
o hábito de fazer uma lista antes de 
ir a mercearia. Emily cuidava muito 
de sua mãe. Ela se assegurou de não 
esquecer-se de comprar água e maçãs.

112. Frutas e Agua112. Fruits and water
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Hana and her friends love to go out.  
Every evening they go out to play. After 
coming back from school, they go to the 
park. Hana’s mother never allows her 
to go out in the winter. Hana might fall 
ill in the cold weather. She stills want to 
go out. Hana’s mother makes her wear 
warm clothes. She asked her not to eat 
ice-cream. She asked her to come home 
early. Hana listens to her mother. She 
loves her parents. Hana’s mother asked 
her to keep wearing her cap. She told 
her not to go too far. If Hana falls ill, 
she will miss her school. She will not be 
allowed to go out. She will have to see a 
doctor.

Hana e seus amigos gostam de sair. 
Todas as noites eles saem para se 
divertir. Depois de voltar da escola, 
eles vão ao parque. A mãe de Hana 
nunca permite que ela saia no 
inverno. Hana pode adoecer no frio. 
Mesmo assim ela ainda quer sair. A 
mãe de Hana faz ela vestir roupas 
quentes. Ela falou para não tomar 
sorvete. Ela pediu para ela que 
voltasse para casa mais cedo. Hana 
ouve sua mãe. Ela ama seus pais. 
A mãe de Hana pediu para que ela 
continuasse usando seu boné. Ela 
disse para ela não ir muito longe. Se 
Hana ficar doente, ela faltará a escola. 
Ela não poderá sair. Ela terá que 
consultar um médico.

113. Roupas Quentes113. Warm clothes.
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Kevin was a soldier. He loved his 
country. He wanted to dedicate his 
life to his nation. He was very brave. 
He fought many wars. He never gave 
up. He lived away from his family. 
He missed them a lot. He had their 
photograph with him. In a fight, he 
was shot in his arm. He was in extreme 
pain. He was admitted to the hospital 
for months. He missed being on duty. 
He became very weak. He had to take 
medicines. He recovered after some 
time. He became a soldier again. He did 
not give up. Pain could not stop him. 
He started doing exercise. He became 
fit again. He continued to serve his 
country. Kevin is a hero.

Kevin era um soldado. Ele amava 
seu país. Ele queria dedicar sua vida 
à sua nação. Ele era muito corajoso. 
Ele lutou em muitas guerras. Ele 
nunca desistiu. Ele vivia longe de sua 
família. Ele sentia muita falta deles. 
Ele tinha foto eles com ele. Em uma 
luta, ele foi baleado em seu braço. 
Ele estava com uma dor extrema. Ele 
foi internado no hospital por meses. 
Ele sentia falta de estar em serviço. 
Ele ficou muito fraco. Ele tinha que 
tomar remédios. Ele se recuperou 
depois de algum tempo. Voltou a ser 
soldado. Ele não desistiu. A dor não 
podia impedi-lo. Ele começou a fazer 
exercício. Ele voltou a ficar em forma. 
Continuou a servir o seu país. Kevin é 
um herói.

114. Um herói.114. A hero.
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No one wants to die. Everyone wants 
to live. Everyone wants to fulfill their 
dreams. Life is beautiful. We should 
love all. We should pray to God. We 
should love trees and animals. We 
should help the poor. We should never 
hurt others. We must not let anyone 
die of hunger. We must work hard. A 
weak person wants to die. Life is very 
precious. One must surrender to God. 
We must not let others harm us. We 
should stay fit and active. We must 
respect our elders. One must learn from 
their mistakes. Life is a gift from God. 
We should love our mother nature.  We 
should not destroy her. We should be 
thankful always.

Ninguém quer morrer. Todo mundo 
quer viver. Todo mundo quer realizar 
seus sonhos. A vida é Bela. Devemos 
amar a todos. Devemos orar a Deus. 
Devemos amar árvores e animais. 
Devemos ajudar os pobres. Nunca 
devemos magoar os outros. Não 
devemos deixar ninguém morrer de 
fome. Devemos trabalhar duro. Uma 
pessoa fraca quer morrer. A vida é 
muito preciosa. É preciso entregar-se 
a Deus. Não devemos deixar que os 
outros nos prejudiquem. Devemos 
ficar aptos e ativos. Devemos respeitar 
nossos anciãos. É preciso aprender 
com seus erros. A vida é um dom de 
Deus. Devemos amar a nossa mãe 
natureza. Não devemos destruí-la. 
Devemos ser sempre gratos.

115. Grato.115. Thankful.
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Sophia is a very good girl. She is very 
kind. She loves her family a lot. She 
loves trees and animals. She loves 
planting trees. She has many trees in 
her garden. She also feeds all the stray 
dogs. They are her best friends. Every 
morning she prays to God. She loves 
her friends too. She cares for them a 
lot. Sophia is a well-behaved girl. She 
completes her homework on time. She 
is never late for school. She keeps her 
room clean. She helps her mother in 
the kitchen. She is also very beautiful. 
Her best friend, John, plays with her in 
the evening. She takes her pet dog for a 
walk in the evening. She never troubles 
her little brother. Everyone loves 
Sophia.

Sophia é uma menina muito boa. 
Ela é muito gentil. Ela ama muito 
a família dela. Ela adora árvores e 
animais. Ela adora plantar árvores. 
Ela tem muitas árvores em seu 
jardim. Ela também alimenta todos 
os cães de rua. Eles são seus melhores 
amigos. Todas as manhãs ela ora a 
Deus. Ela ama seus amigos também. 
Ela cuida deles muito. Sophia é 
uma menina bem comportada. Ela 
completa sua lição de casa a tempo. 
Ela nunca está atrasada para a escola. 
Ela mantém seu quarto limpo. Ela 
ajuda a mãe na cozinha. Ela também 
é muito bonita. Seu melhor amigo, 
John, brinca com ela à noite. Ela leva 
seu cão para uma caminhada à noite. 
Ela nunca incomoda seu irmãozinho. 
Todo mundo ama Sophia.

116. Boa garota116. Good girl
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We were playing football in the field. 
A black cloud gathered over us. Heavy 
rain began to pour. Lightning flashed 
brightly. We were completely drenched. 
We ran towards a large tree. We stood 
in its shelter. The rain did not stop. 
But to make it worse, the wind started 
howling. We were caught in a storm. 
The storm lashed everything around 
us. We got very scared. We ran towards 
our home. That was the fiercest storm 
I had ever experienced. We somehow 
managed to reach home. I could still 
hear distant thunder, but the worst of 
the storm was over. I felt very weak. I 
was shivering. I had come down with a 
fever. I had a cup of coffee and went off 
to sleep.

Estávamos jogando futebol no 
campo. Uma nuvem negra se 
acumulou sobre nós. A chuva pesada 
começou a derramar. Relâmpagos 
brilhavam intensamente. Estávamos 
completamente encharcados. 
Corremos em direção a uma grande 
árvore. Nós ficamos em seu abrigo. 
A chuva não parou. Mas para piorar, 
o vento começou a uivar. Fomos 
apanhados em uma tempestade. A 
tempestade chicoteava tudo ao nosso 
redor. Ficamos muito assustados. 
Corremos em direção à nossa casa. 
Essa foi a tempestade mais feroz que 
eu já experimentei. Nós de alguma 
forma conseguimos chegar em casa. 
Eu ainda podia ouvir um trovão 
distante, mas o pior da tempestade 
tinha acabado. Eu me senti muito 
fraco. Eu estava tremendo. Eu tinha 
pego uma febre. Tomei uma xícara de 
café e fui dormir.

117. Está chovendo muito.117. It’s raining a lot.
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Jack goes to school daily. One morning, 
while getting ready for school, he saw 
his tattered shoes. He was very upset. 
He asked his father for a new pair of 
shoes. His father had no money. He 
felt very bad. Jack’s father promised 
to buy him new shoes. Jack became 
very happy. He kissed his father. Jack’s 
father went to work. He asked his boss 
for some money. He wanted to buy new 
shoes for his son. His boss asked him to 
work for some extra hours. Jack’s father 
agreed. He worked extra hours daily for 
a week. He got his money. He took his 
son to the market. He bought him new 
shoes. Jack hugged his father again. 
Jack was never so happy before.

Jack vai para a escola diariamente. 
Certa manhã, enquanto se preparava 
para a escola, viu seus sapatos 
esfarrapados. Ele estava muito 
chateado. Ele pediu um novo par de 
sapatos a seu pai. Seu pai não tinha 
dinheiro. Ele se sentiu muito mal. 
O pai de Jack prometeu comprar-
lhe sapatos novos. Jack ficou muito 
feliz. Ele beijou seu pai. O pai de 
Jack foi trabalhar. Ele pediu dinheiro 
a seu chefe. Ele queria comprar 
sapatos novos para seu filho. Seu 
chefe lhe pediu para trabalhar por 
algumas horas extras. O pai de Jack 
concordou. Ele trabalhava horas 
extras diariamente por uma semana. 
Ele conseguiu o dinheiro. Levou 
seu filho ao mercado. Ele comprou 
sapatos novos. Jack abraçou seu pai 
novamente. Jack nunca estava tão 
feliz assim antes.

118. Um presente118. A gift
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Noah‘s mother was a doctor. She 
made a healthy breakfast for Noah. 
She always asked Noah to have eggs 
and apples for breakfast. Noah liked 
eggs and apples. Eggs contain protein. 
Apples contain fiber. An apple is a juicy 
and tasty fruit. It keeps us healthy. 
An apple a day keeps the doctor away. 
Healthy eating habits are important for 
all individuals. Noah’s mother never 
allowed him to eat junk food. Noah 
had eggs for dinner too. Noah was very 
active. He was very healthy. He was 
very good with his studies. He scored 
good marks. This was all because of 
his healthy eating habits. Noah was a 
football player. Eggs gave him energy. 
He always came out as a winner. Apples 
helped him to stay fit.

A mãe de Noah era médica. Ela fez um 
saudável café da manhã para Noah. 
Ela sempre pediu Noah para comer 
ovos e maçãs no café-da-manhã. 
Noah gostava de ovos e maçãs. Os 
ovos contêm proteínas. As maçãs 
contêm fibras. Uma maçã é uma fruta 
suculenta e saborosa. Ela nos mantém 
saudáveis. Uma maçã por dia nos 
livra do médico. Hábitos alimentares 
saudáveis são importantes para todos 
os indivíduos. A mãe de Noah nunca 
permitiu que ele comesse comida de 
baixo valor nutritivo. Noah comia 
ovos no jantar também. Noah era 
muito ativo. Era muito saudável. Ele 
era muito bom com seus estudos. Ele 
tirava boas notas. Isso foi tudo por 
causa de seus hábitos alimentares 
saudáveis. Noah era um jogador de 
futebol. Ovos deram-lhe energia. Ele 
sempre saia como vencedor. As maçãs 
o ajudaram a ficar em forma.

119. Refeição saudável119. Healthy meal
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George was a piano player. He had 
a passion for music. He won many 
awards. He has represented his country 
in many competitions. His music 
is loved by everyone. He practiced 
daily. He was known for his skills. His 
friends learned to play piano from 
him. He played his grandmother’s 
favorite song daily in the morning. 
He was very popular at his office. His 
father gifted him a piano on his 11th 
birthday. A piano works on an electro-
mechanical mechanism. A piano has 
88 keys.  George had a music school. 
He taught small kids to play the piano. 
He had many followers. He always 
learned new techniques. He aimed to 
become a famous piano player. He was 
very talented. He wanted to make his 
country proud.

George era um pianista. Ele tinha 
paixão pela música. Ele ganhou 
muitos prêmios. Ele representou 
seu país em muitas competições. 
Sua música é amada por todos. 
Ele praticava diariamente. Ele era 
conhecido por suas habilidades. Seus 
amigos aprenderam a tocar piano 
com ele. Ele tocava a música favorita 
de sua avó diariamente de manhã. Ele 
era muito popular em seu escritório. 
Seu pai deu-lhe um piano em seu 
11º aniversário. Um piano funciona 
em um mecanismo eletromecânico. 
Um piano tem 88 teclas. George 
tinha uma escola de música. Ele 
ensinou crianças pequenas a tocar 
piano. Ele tinha muitos seguidores. 
Ele sempre aprendia novas técnicas. 
Ele pretendia se tornar um famoso 
pianista. Ele era muito talentoso. Ele 
queria deixar seu país orgulhoso.

120. O maior músico.120. The greatest musician.
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Work is important. Everyone should 
work. We work to earn money. We work 
to stay fit. We work to be successful. 
We work to achieve our goals. Hard 
work always pays off. Work involves 
mental and physical efforts. Working is 
good. We say, “Work is worship”. But 
working all the time is not good. One 
must always take some time out for 
themselves. One must relax and then 
start working again. We must not be 
stressed about our work. We should 
be productive. Working all the time 
drains all our energy.  We must take out 
some time for our family. It is equally 
important for us to play. It keeps us 
healthy. One should be honest about his 
work.

O trabalho é importante. Todos 
devem trabalhar. Trabalhamos 
para ganhar dinheiro. Trabalhamos 
para ficar em forma. Trabalhamos 
para ter sucesso. Trabalhamos para 
atingir nossos objetivos. Trabalho 
duro sempre vale a pena. O trabalho 
envolve esforços mentais e físicos. 
Trabalhar é bom. Dizemos: “O 
trabalho é adoração”. Mas trabalhar 
o tempo todo não é bom. É preciso 
sempre deixar algum tempo para si. 
É preciso relaxar e depois começar 
a trabalhar novamente. Nós não 
devemos ficar estressados com nosso 
trabalho. Devemos ser produtivos. 
Trabalhar o tempo todo drena toda 
a nossa energia. Devemos tirar 
algum tempo para a nossa família. 
É igualmente importante para nós 
divertir. Mantém-nos saudáveis. 
É preciso ser honesto com o seu 
trabalho.

121. Por que o trabalho é 
importante?

121. Why work is important?
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Ava was very particular about 
cleanliness. She kept her house clean. 
She had a habit of lying down on the 
floor. She made sure that the floor is 
clean. She instructed her maid to scrub 
the floor daily. She did not allow anyone 
to wear their shoes inside the house. 
She kept the floor of her washroom 
and kitchen clean. Ava believed that 
cleanliness is important to lead a 
healthy life. She cleaned the floor of her 
washroom daily and kept it dry. She did 
not leave her kitchen dirty. She cleaned 
it after use. She kept the floor clean. She 
used disinfectant and detergent to scrub 
the floor. It gave her a clean and healthy 
environment. Ava inculcated this habit 
in all her family members.

Ava era muito minuciosa com 
limpeza. Ela mantinha sua casa 
limpa. Ela tinha o hábito de deitar no 
chão. Ela se certificou que o chão está 
limpo. Ela instruiu sua empregada 
para esfregar o chão diariamente. 
Ela não permitia que ninguém 
usasse sapatos dentro da casa. Ela 
mantinha limpo o chão do banheiro 
e da cozinha. Ava acreditava que 
a limpeza é importante para levar 
uma vida saudável. Ela limpava o 
chão de seu banheiro diariamente 
e mantinha-o seco. Ela não deixava 
sua cozinha suja. Ela limpava depois 
de usar. Ela mantinha o chão limpo. 
Ela usava desinfetante e detergente 
para esfregar o chão. Isso dava para 
ela um ambiente limpo e saudável. 
Ava inculcava esse hábito em todos os 
membros de sua família.

122. Tudo está limpo.122. Everything is clean.
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David goes to a boarding school. He was 
not allowed to use a cellphone.  It was 
time for him to go back to his school 
after a short summer break. He was 
not willing to go. His mother tried to 
convince him. She asked him to make a 
promise. She told him to write a letter 
every week and send it to her. He kept 
his promise. He kept writing letters 
every week. His mother replied to all his 
letters. This way his writing skills also 
improved and he was connected to his 
mother. Writing is a good habit. David’s 
teacher appreciated him for his writing 
skills. His mother didn’t miss him. She 
used to wait for his letters. This way 
both stayed connected. David thanked 
his mother for this idea.

David vai a um internato. Ele não 
tinha permissão para usar um celular. 
Estava na hora de ele voltar para a 
escola depois de uma breve pausa 
de verão. Ele não estava disposto a 
ir. Sua mãe tentou convencê-lo. Ela 
pediu que ele fizesse uma promessa. 
Ela lhe disse para escrever uma 
carta a cada semana e enviasse para 
ela. Ele cumpriu sua promessa. Ele 
continuava escrevendo cartas todas 
as semanas. Sua mãe respondia a 
todas as suas cartas. Desta forma, 
suas habilidades de escrita também 
melhoraram e ele estava ligado à sua 
mãe. Escrever é um bom hábito. O 
professor de David o apreciava por 
suas habilidades de escrita. Sua mãe 
não sentia falta dele. Ela costumava 
esperar por suas cartas. Dessa forma 
ambos ficaram conectados. David 
agradeceu a sua mãe por essa ideia.

123. David sente falta de sua 
mãe.

123. David miss his mother.
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John worked in a big company. He had 
a nice job. One day, he misbehaved with 
his colleague. He was thrown out of the 
company. He lost his job. Now, John 
had no job. John felt very bad. He was 
very sorry. He was left alone and had no 
money. His parents scolded him for his 
act. John used to stay at home all day 
long. He was looking again for a job. 
His misbehavior made him lose his job. 
He had no money to pay his bills and 
to party. His mother came to him. She 
made him realize how important it is 
to have a job. She also taught him not 
to misbehave with his colleagues. John 
promised her that he will not repeat his 
mistakes.

John trabalhava em uma grande 
empresa. Ele tinha um bom emprego. 
Um dia, ele se comportou mal 
com seu colega. Ele foi expulso da 
empresa. Ele perdeu o emprego. 
Agora, John não tinha emprego. 
John sentia-se muito mal. Ele estava 
muito triste. Ele foi deixado sozinho 
e não tinha dinheiro. Seus pais o 
repreendiam por seu ato. John 
costumava ficar em casa o dia inteiro. 
Ele estava procurando novamente um 
emprego. Seu mau comportamento o 
fez perder o emprego. Ele não tinha 
dinheiro para pagar suas contas e 
festejar. Sua mãe veio até ele. Ela o 
fez perceber o quão importante é ter 
um emprego. Ela também ensinou-
lhe a não se comportar mal com seus 
colegas. John prometeu-lhe que não 
repetiria seus erros.

124. Um mau comportamento.124. A bad-behavior.
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Lauren decided to go to a market with 
her 3-year-old toddler. She sat in the 
driver’s seat. Her baby sat next to her. 
On the way to the market, Lauren saw 
her friend. She stopped the car. She 
came out of the car. Lauren and her 
friend got busy with their conversations. 
They saw that the little baby crawled to 
the driver’s seat. He tried to start the 
car. Lauren and her friend got scared. 
They immediately came to the rescue. 
Lauren removed the keys. She put him 
back in another seat. She thanked God 
for her reflexes. She promised herself 
that she will not leave the baby alone 
in the car. She learned a lesson. She 
always made sure not to leave the keys 
in the car. Her small mistake could have 
affected her child.

Lauren decidiu ir a um mercado 
com seu filho de 3 anos de idade. Ela 
sentou-se no banco do motorista. 
Seu bebê sentou ao lado dela. No 
caminho para o mercado, Lauren 
viu sua amiga. Ela parou o carro. Ela 
saiu do carro. Lauren e sua amiga 
ficaram ocupadas com suas conversas. 
Elas viram que o pequeno bebê 
rastejava até o lugar do motorista. 
Ele tentou ligar o carro. Lauren e 
sua amiga ficaram com medo. Elas 
imediatamente vieram para o resgate. 
Lauren tirou as chaves. Ela o colocou 
de volta em outro assento. Ela 
agradeceu a Deus por seus reflexos. 
Ela prometeu que não deixaria o seu 
bebê sozinho no carro. Ela aprendeu 
uma lição. Ela sempre fez questão de 
não deixar as chaves no carro. Seu 
pequeno erro poderia ter afetado seu 
filho.

125. Preste atenção.125. Pay attention.
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Ella was a 14-year-old girl. She was very 
beautiful. She had a very kind heart. 
She had many pets. She loved feeding 
birds. She had three cats too. She loved 
to feed the birds in the morning and 
in the evening. She kept the food on 
the balcony. Birds came chirping. They 
ate the food and flew away. The birds 
were very scared of Ella’s cats. They 
flew away when the cats were around. 
Ella never liked to see them fly away. 
She kept the doors closed. She did not 
allow her cats to enter while feeding 
the birds.  She also built small nests 
on her balcony for the birds. The birds 
slept in the nest during the night. Every 
morning they flew away again.

Ella era uma menina de 14 anos de 
idade. Ela era muito bonita. Ela tinha 
um coração muito amável. Ela tinha 
muitos animais de estimação. Ela 
adorava alimentar os pássaros. Ela 
tinha três gatos também. Ela adorava 
alimentar os pássaros de manhã 
e à noite. Ela mantinha a comida 
na varanda. Os pássaros vinham 
cantando. Eles comiam a comida 
e voavam para longe. Os pássaros 
tinham muito medo dos gatos de Ella. 
Eles voavam quando os gatos estavam 
por perto. Ella nunca gostava de vê-
los voar para longe. Ela manteve as 
portas fechadas. Ela não permitia 
que seus gatos entrassem enquanto 
alimentava os pássaros. Ela também 
construiu pequenos ninhos em sua 
varanda para os pássaros. Os pássaros 
dormiam no ninho durante a noite. 
Todas as manhãs eles voavam de 
novo.

126. Voe com0o um pássaro.126. Fly like a Bird.
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Allen and Ella went to a party on Friday 
night. They enjoyed it a lot. It was time 
to go back home. It was midnight. 
Allen drove the car. The roads were 
completely empty. Allen started to 
accelerate his car. Ella did not like it. He 
was driving very fast. Ella asked Allen 
to stop the car. Allen was confused. 
Ella asked Allen to drive slowly. Ella 
said that a fast driver loses control over 
his car. Driving is an art. It requires 
patience. Over speeding may cause 
accidents.  It’s good to be safe. Allen 
agreed with Ella. He drove slowly. Allen 
apologized to Ella. He promised not to 
over speed again. They reached home 
safely.

Allen e Ella foram a uma festa 
na noite de sexta-feira. Eles 
aproveitaram muito. Era hora de 
voltar para casa. Era meia-noite. Allen 
dirigiu o carro. As estradas estavam 
completamente vazias. Allen começou 
a acelerar seu carro. Ella não gostou. 
Ele estava dirigindo muito rápido. 
Ella pediu a Allen para parar o carro. 
Allen estava confuso. Ella pediu a 
Allen que dirigisse devagar. Ella 
disse que um motorista rápido perde 
o controle sobre seu carro. Dirigir é 
uma arte. Exige paciência. Excesso 
de velocidade pode causar acidentes. 
É bom estar seguro. Allen concordou 
com Ella. Ele dirigiu devagar. Allen 
se desculpou com Ella. Ele prometeu 
não mais acelerar novamente. Eles 
chegaram em casa em segurança.

127. Tenha cuidado enquanto 
dirige.

127. Be careful while you drive.
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Bob loves to go to work. He works 
in a big company. He earns a lot of 
money. He has many friends. Bob 
is an engineer. He is very talented. 
Everyone loves his work. He speaks 
good English. He never says no to 
any work. He is liked by everyone. 
Bob is very honest towards his work. 
Every morning he wakes up early. 
He gets ready for work on time. He is 
very active. He participates in all the 
activities. He respects everyone at work. 
He is very obedient. He is appreciated 
by everybody. He wants to buy his own 
house and cars. He works very hard. He 
saves his money. He wants to fulfill his 
dreams.

Bob adora ir para o trabalho. Ele 
trabalha em uma grande empresa. 
Ele ganha muito dinheiro. Ele tem 
muitos amigos. Bob é um engenheiro. 
Ele é muito talentoso. Todo mundo 
ama seu trabalho. Ele fala bem 
inglês. Ele nunca diz não a qualquer 
trabalho. Ele é querido por todos. Bob 
é muito honesto com seu trabalho. 
Toda manhã ele acorda cedo. Ele fica 
pronto pra o trabalho a tempo. Ele 
é muito ativo. Ele participa de todas 
as atividades. Ele respeita todos no 
trabalho. Ele é muito obediente. 
Ele é apreciado por todos. Ele quer 
comprar sua própria casa e carros. Ele 
trabalha muito duro. Ele economiza 
seu dinheiro. Ele quer cumprir seus 
sonhos.

128. Uma grande carreira.128. A great career.
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Hana was in love with cheese. Cheese 
is a dairy product made from milk. She 
used to add cheese to everything she 
ate. She loved melted cheese. She never 
forgot to buy cheese. It was always on 
her shopping list. Hana’s mother did 
not allow her to eat excess cheese. She 
made sure that she had it in a limited 
amount. A lot of cheese is not healthy. 
Hana loved cheese with sweet bread. 
It was her favorite breakfast.  There 
are some benefits to eating cheese too. 
Cheese contains many vitamins and 
minerals. It strengthens our bones. It 
makes us stronger. Hana’s friends also 
loved cheese. Hana prepared cheese 
toast for them too. Cheese is a very 
popular food worldwide.

Hana era apaixonada por queijo. 
O queijo é um produto lácteo feito 
de leite. Ela costumava acrescentar 
queijo a tudo que comia. Ela adorava 
queijo derretido. Ela nunca se 
esquecia de comprar queijo. Estava 
sempre em sua lista de compras. A 
mãe de Hana não permitia que ela 
comesse queijo em excesso. Ela se 
certificava de que ela comia em uma 
quantidade limitada. Um monte de 
queijo não é saudável. Hana adorava 
queijo com pão doce. Era seu café 
da manhã favorito. Existem alguns 
benefícios para comer queijo também. 
Queijo contém muitas vitaminas e 
minerais. Fortalece nossos ossos. Isso 
nos torna mais fortes. Os amigos de 
Hana também amavam queijo. Hana 
preparava torradas queijo para eles 
também. O queijo é um alimento 
muito popular em todo o mundo.

129. Este queijo é gostoso.129. This cheese is tasty.
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Jack was a shopkeeper. He sold drain 
openers. A drain opener is an important 
household essential. Everyone must 
keep drain openers at home. It is a 
chemical based consumer product. It 
opens blocked sewer pipes. It prevents 
an occurrence of clogged drains. It 
removes soft obstructions. Jack brought 
the product from another city. The 
drain opener was only available in 
his shop. Drain cleaners can also be 
prepared at home. Drain openers can 
be in solid or liquid form. Jack earned 
a lot by selling drain openers. He even 
visited houses to clean drains. He knew 
the technique to prepare the homemade 
mixture. Clogged drains can be smelly. 
It is extremely unhealthy. Insects can 
live in the clogged drain. It is important 
to keep the drain clean.

Jack era comerciante. Ele vendia 
desentupidores de canalização. Um 
desentupidor de canalização é um 
importante item doméstico. Todos 
devem manter um desentupidor de 
canalização em casa. É um produto 
de consumo químico. Ele abre 
canos de esgoto entupido. Ele evita 
ocorrência de canos entupidos. 
Ele remove obstruções leves. Jack 
trouxe o produto de outra cidade. 
O desentupidor de canalização 
só estava disponível em sua loja. 
Desentupidor de canalização também 
podem ser preparados em casa. Os 
desentupidores de canalização podem 
estar na forma sólida ou líquida. Jack 
ganhou muito vendendo desentupidor 
de canalização. Ele até visitou casas 
para limpar ralos. Ele conhecia a 
técnica para preparar a mistura 
caseira. Os esgotos entupidos podem 
estar fedorentos. É extremamente 
insalubre. Insetos podem viver no 
esgoto entupido. É importante manter 
a tubulação limpa.

130. Os canos limpos130. The clean drains
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Olivia was a mother of a two-year-old 
boy. She loved cleanliness. She liked 
cleaning her house. She kept all her 
things in place. She was very particular 
about cleaning the floor. Her child 
crawled on the floor. He liked playing 
on the floor. He keeps all his toys on the 
floor. Olivia never kept the floor dirty. 
A dirty floor can make us sick. It can 
spread many diseases. The clean floor 
looks beautiful. The untidy floor can 
cause injury due to tripping or slips.  
Olivia cleans her floor herself. She never 
leaves anything on the floor. She never 
left her floor wet.  She puts a carpet on 
the floor. A clean floor is important for 
good health.

Olivia era mãe de um menino de 
dois anos. Ela adorava limpeza. Ela 
gostava de limpar a casa dela. Ela 
mantinha todas as suas coisas no 
lugar. Ela era muito minuciosa com a 
limpeza do chão. Seu filho rastejou no 
chão. Ele gostava de brincar no chão. 
Ele mantém todos os seus brinquedos 
no chão. Olivia nunca mantinha o 
chão sujo. Um piso sujo pode nos 
deixar doentes. Pode espalhar muitas 
doenças. O chão limpo parece bonito. 
O piso desordenado pode causar 
ferimentos devido a tropeções ou 
deslizamentos. Olivia limpa o chão 
sozinha. Ela nunca deixa nada no 
chão. Ela nunca deixava seu chão 
molhado. Ela coloca um tapete no 
chão. Um piso limpo é importante 
para uma boa saúde.

131. Organizado e limpo.131. Organized and clean.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.143

143

Página

John got up early. As per his daily 
routine, he got ready for school. He 
realized that he was late for school. He 
missed his bus. He got scolded by his 
father. His father dropped him off at 
school. In school, he got a punishment. 
He was made to stand outside the 
class. He forgot to bring his homework 
notebook. He had to submit it that day. 
He got a bad remark in his journal. He 
had to get it signed by his parents. On 
the way to his home, he left his favorite 
watch on the school bus. He was again 
scolded by his father. He did not have 
his dinner. He went to sleep with an 
empty stomach. At midnight he felt 
extremely hungry. He went to check his 
refrigerator, but he found nothing. It 
was a terrible day for him. He prayed to 
God for a better tomorrow and went to 
sleep.

John levantou-se cedo. De acordo 
com sua rotina diária, ele se 
preparava para a escola. Ele percebeu 
que estava atrasado para a escola. Ele 
perdeu o ônibus. Ele foi repreendido 
por seu pai. Seu pai o deixou na 
escola. Na escola, ele recebeu um 
castigo. Ele foi obrigado a ficar fora 
da classe. Ele se esqueceu de trazer 
o caderno de exercícios. Ele tinha 
que apresentá-lo naquele dia. Ele 
recebeu uma observação ruim em 
seu diário. Tinha que tê-lo assinado 
por seus pais. No caminho para 
sua casa, ele deixou seu relógio 
favorito no ônibus escolar. Ele foi 
novamente repreendido por seu pai. 
Ele não jantou. Ele foi dormir com o 
estômago vazio. À meia-noite sentia-
se extremamente com fome. Ele 
foi verificar sua geladeira, mas não 
encontrou nada. Foi um dia terrível 
para ele. Ele orou a Deus por um 
amanhã melhor e adormeceu.

132. Má sorte.132. Bad luck.
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Jayden was an 8-year-old boy. He 
developed a habit of asking questions. 
He was a very well-behaved boy. He 
always listened to his teachers. He never 
had any doubt in his mind. His teacher 
told him that he should ask questions. 
It is a habit of an innovative thinker. 
There should be no fear of asking 
questions. It is a process of learning. 
We should know how, where and why 
things happen. Jayden was appreciated 
by his teachers for his habit. His parents 
motivated him too. Jayden wrote all 
the questions. It improved his general 
knowledge. He was very popular. He 
helped his friends too. Every child 
should develop this habit. It makes 
them a great student.

Jayden era um menino de 8 anos. 
Ele desenvolveu um hábito de fazer 
perguntas. Ele era um menino muito 
bem-comportado. Ele sempre ouvia 
seus professores. Ele nunca tinha 
nenhuma dúvida em sua mente. Seu 
professor lhe disse que ele deveria 
fazer perguntas. Isso é um hábito 
de um pensador inovador. Não deve 
haver medo em fazer perguntas. 
É um processo de aprendizagem. 
Devemos saber como, onde e por 
que as coisas acontecem. Jayden era 
admirado pelos seus professores pelo 
seu hábito. Seus pais o motivavam 
também. Jayden escrevia todas 
as perguntas. Isso melhorou 
seu conhecimento geral. Ele era 
muito popular. Ele ajudava seus 
amigos também. Toda criança deve 
desenvolver esse hábito. Isso faz delas 
grandes estudantes.

133. Um garotinho pergunta.133. A little boy asks.
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Kevin and his family owned a huge 
house. It was very old. He thought of 
getting it renovated. They shifted to 
an apartment temporarily. Kevin did 
not like living in an apartment. The 
apartment had no playing area. It did 
not have a garden. No birds came to the 
balcony. They did not have a place for 
his dog. No fresh air entered into their 
rooms. It was very suffocating for them. 
They did not enjoy the sunrise and the 
sunset. They wanted to go back to their 
house. There was no fishpond. The lake 
was also very far from the apartment. 
They missed feeding the ducks. Kevin 
asked the architect to finish their 
work immediately. He wanted to go 
back. Kevin decided not to stay in an 
apartment anymore.

Kevin e sua família possuíam uma 
casa enorme. Era muito velha. 
Ele pensou em reforma-la. Eles 
mudaram para um apartamento 
temporariamente. Kevin não gostava 
de morar em um apartamento. O 
apartamento não tinha área de 
brincar. Não tinha jardim. Nenhum 
pássaro vinha na varanda. Eles não 
tinham um lugar para seu cachorro. 
Nenhum ar fresco entrava em seus 
quartos. Era muito sufocante para 
eles. Eles não desfrutavam o nascer 
do sol e o pôr do sol. Eles queriam 
voltar para sua casa. Não havia lago 
de peixes. O lago também estava 
muito longe do apartamento. Eles 
sentiram falta de alimentar os 
patos. Kevin pediu ao arquiteto que 
terminasse o trabalho imediatamente. 
Ele queria voltar. Kevin decidiu não 
ficar mais em um apartamento.

134. A família quer uma casa 
grande

134. The family wants a big house
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Eating healthy is a good habit. It is 
important to eat a diet rich in protein 
and minerals. Fresh fish is very good 
for our body and brain. It contains good 
fat. Children must eat fresh fish. It helps 
with their growth. Jessica cooks fresh 
fish dishes for her family every Sunday. 
She makes sure that they stay fit and 
healthy. She buys fresh fish from the 
market. Children love eating fish.  We 
should always buy fresh fish from the 
market. Stale ones can harm us. We 
should make a habit of eating fresh 
fish. Fish is very delicious and easy to 
prepare.  Salt water and fresh water fish 
are good.

Alimentar saudável é um bom hábito. 
É importante comer uma dieta rica 
em proteínas e minerais. O peixe 
fresco é muito bom para o nosso 
corpo e cérebro. Contém boa gordura. 
As crianças devem comer peixe fresco. 
Ajuda com seu crescimento. Jessica 
cozinha pratos de peixe fresco para 
sua família todos os domingos. Ela 
se certifica de que eles permanecem 
em forma e saudável. Ela compra 
peixe fresco do mercado. As crianças 
adoram comer peixe. Devemos 
sempre comprar peixe fresco do 
mercado. Os peixes velhos podem 
nos prejudicar. Devemos tomar o 
hábito de comer peixe fresco. O peixe 
é muito delicioso e fácil de preparar. 
Peixes de água salgada e de água doce 
são bons.

135. Bom hábito alimentar135. Good eating habit
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Jack was a shoeshine boy. His father 
was a farmer. Jack used to sit outside 
big offices. Every morning he reached 
the office gate. He was never late. Jack 
was known for his good behavior and 
politeness. He did not earn much. He 
gave all he earned to his father. He 
supported his family. He was a hard 
working boy. Everyone loved him. 
Sometimes people even paid him 
extra because of his good work.  He 
only spent some money to buy a new 
shoeshine. He never asked for anything. 
He was perfect in his work. No one ever 
complained about his work. He wanted 
to go to school, but he had no money for 
his fees. Jack’s father promised to send 
him to school.

Jack era um engraxate de sapatos. 
Seu pai era agricultor. Jack 
costumava sentar-se do lado de fora 
de grandes escritórios. Todas as 
manhãs ele chegava no portão do 
escritório. Ele nunca estava atrasado. 
Jack era conhecido por seu bom 
comportamento e cortesia. Ele não 
ganhava muito. Ele dava todo que 
ganhava ao seu pai. Ele sustentava 
sua família. Ele era um menino 
trabalhador. Todos o amavam. Às 
vezes as pessoas até o pagavam um 
valor extra, por causa de seu bom 
trabalho. Ele só gastava dinheiro para 
comprar uma nova graxa de sapato. 
Ele nunca pediu nada. Ele era perfeito 
em seu trabalho. Ninguém nunca se 
queixou do seu trabalho. Ele queria 
ir para a escola, mas ele não tinha 
dinheiro para seus gastos. O pai de 
Jack prometeu enviá-lo para a escola.

136. Pobre garoto136. Poor boy
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A farmer is one who works with 
agriculture. A farmer lives in a village. 
A farmer works very hard in the field. A 
farmer usually owns a farm. Rainfall is 
very important for a farmer. He grows 
vegetables, grains, and fruits. A farmer 
buys seeds. He plants trees. He looks 
after the growth of the plants or trees. 
He nurtures the small plants. Farmers 
provide us with food. Food is very 
important to survive. They work hard to 
give us food. A farmer’s product is sold 
in the market. We buy those products 
from the market. A farmer knows all 
the techniques of farming. A farmer 
should be given all the facilities by the 
government.

Um agricultor é aquele que trabalha 
com a agricultura. Um agricultor vive 
em uma vila. Um agricultor trabalha 
muito duro no campo. Um agricultor 
geralmente possui uma fazenda. 
A chuva é muito importante para 
um agricultor. Ele cultiva legumes, 
grãos e frutas. Um agricultor compra 
sementes. Ele planta árvores. Ele 
cuida do crescimento das plantas 
ou árvores. Ele nutre as plantas 
pequenas. Os agricultores nos 
fornecem comida. A comida é muito 
importante para sobreviver. Eles 
trabalham duro para nos dar comida. 
O produto de um agricultor é vendido 
no mercado. Nós compramos esses 
produtos do mercado. Um agricultor 
conhece todas as técnicas de cultivo. 
Ao agricultor deve ser dado todas as 
facilidades pelo governo.

137. O homem da fazenda.137. The man from the farm.
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Marie loved to eat Mexican food. She 
used to go to a restaurant every Sunday. 
The restaurant was next to her house. 
She loved the food they served. She 
along with her friends visited there 
regularly. It had a nice ambiance. 
The service was also very good. The 
restaurant was very neat and clean. The 
staff was also very humble. There was 
a lot of space to dance. The restaurant 
had lots of greenery on the campus. 
Marie loved the decorations too. It 
was a good place to eat. They served a 
variety of Mexican food. Marie loved 
trying new delicacies. She made sure 
that she did not repeat the same recipe 
every time.

Marie adorava comer comida 
mexicana. Ela costumava ir a um 
restaurante todos os domingos. 
O restaurante era ao lado de sua 
casa. Ela adorava a comida que 
eles servem. Ela junto com seus 
amigos visitava regularmente. 
Tinha um ambiente agradável. O 
serviço também era muito bom. O 
restaurante era muito limpo e em 
boas condições. A equipe também 
era muito modesta. Havia muito 
espaço para dançar. O restaurante 
tinha muita vegetação. Marie amava 
as decorações também. Era um bom 
lugar para comer. Eles serviam uma 
variedade de comida mexicana. Marie 
adorava experimentar novas iguarias. 
Ela se certificava de que não repetiria 
a mesma receita toda vez.

138. Comida Mexicana.138. Mexican food.
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Myra was a college-going girl. She was 
a good girl. She adopted all good habits. 
One of them was washing her clothes 
regularly. Myra always wore clean 
clothes. She never shared her clothes 
with anyone. She made it a habit of 
washing all her clothes twice a week. 
Wearing dirty clothes can make us sick. 
Dirty clothes have many bacteria. It 
can cause severe illness.  We must not 
wear wet clothes. Clothes must be dried 
immediately after washing. Myra paid 
attention to her hygiene. Cleanliness 
keeps us fit and smart.  Myra never 
let anyone wear dirty clothes. She 
motivated her brothers and sisters to do 
the same. They listened to Myra. All of 
them lead a healthy life.

Myra era uma garota de faculdade. 
Ela era uma boa menina. Ela adotou 
todos os bons hábitos. Uma delas 
era lavar suas roupas regularmente. 
Myra sempre usava roupas limpas. 
Ela nunca compartilhou suas roupas 
com ninguém. Ela costumava lavar 
a roupa duas vezes por semana. 
Usar roupas sujas pode nos deixar 
doentes. Roupas sujas têm muitas 
bactérias. Pode causar uma doença 
grave. Não devemos usar roupas 
molhadas. As roupas devem ser 
secas imediatamente após a lavagem. 
Myra prestava atenção com sua 
higiene. A limpeza nos mantém em 
forma e inteligentes. Myra nunca 
deixou ninguém usar roupas sujas. 
Ela motivava seus irmãos e irmãs 
a fazerem o mesmo. Eles ouviram 
Myra. Todos eles levam uma vida 
saudável.

139. Lavanderia.139. Laundry.
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David was a bad boy. He never got up 
early. He was always late for school. 
He missed his bus daily. He never 
listened to his parents. His teachers 
always complained about him. He never 
completed his homework. He troubled 
his fellow classmates. He left all his 
belongings at school. His parents were 
very upset. David was very rude to his 
elders. David’s parents decided to send 
him to a boarding school. He became 
very upset. He cried a lot. He did not 
want to go to the boarding school. He 
was very well aware of the strict rules. 
He was very sorry. He promised his 
parents that he would not repeat his 
mistakes again.  Now, David was a good 
boy.

David era um menino mau. Ele nunca 
levantava cedo. Ele estava sempre 
atrasado para a escola. Ele perdia 
o ônibus diariamente. Ele nunca 
ouvia seus pais. Seus professores 
sempre reclamavam dele. Ele nunca 
completava sua lição de casa. Ele 
incomodava seus companheiros 
de classe. Ele deixava todos os 
seus pertences na escola. Seus pais 
estavam muito chateados. David era 
muito rude com os mais velhos. Os 
pais de David decidiram mandá-lo 
para um internato. Ele ficou muito 
chateado. Ele chorava muito. Ele não 
queria ir para o internato. Ele estava 
muito bem ciente das regras estritas. 
Ele estava muito triste. Ele prometeu 
a seus pais que não repetiria seus 
erros novamente. Agora, David era 
um bom menino.

140. Um menino mal-educado.140. An impolite boy.
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Lucy was an 18-year-old girl. She was 
very pretty. She was very fit and healthy 
too. She had very good eating habits. 
She always included fresh salads in 
her meals. We all must adopt good 
eating habits. We should avoid junk 
food. Fresh salads give us energy. 
They contain vitamins and minerals. 
Fresh salads include fresh fruits and 
vegetables. Lucy loved green vegetables 
in her salad. Lucy took fresh salad to 
college. Her friends did the same. They 
now knew the secret behind Lucy’s good 
health and beauty. Eating habits have a 
great impact on our mind and body. We 
must make sure to include fresh salads.

Lucy era uma menina de 18 anos. Ela 
era muito bonita. Ela estava muito em 
forma e saudável também. Ela tinha 
muito bons hábitos alimentares. Ela 
sempre incluía saladas frescas em 
suas refeições. Todos nós devemos 
adotar bons hábitos alimentares. 
Devemos evitar comidas de baixo 
valor nutricional. Saladas frescas nos 
dão energia. Elas contêm vitaminas 
e minerais. Saladas frescas incluem 
frutas e legumes frescos. Lucy 
adorava legumes verdes em sua 
salada. Lucy levava salada fresca para 
a faculdade. Seus amigos fizeram o 
mesmo. Eles agora sabiam o segredo 
por trás da boa saúde e beleza de 
Lucy. Hábitos alimentares têm um 
grande impacto sobre a nossa mente e 
corpo. Devemos ter certeza de incluir 
saladas frescas.

141. Frutas e legumes.141. Fruits and vegetables.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.153

153

Página

Noah was a 13-year-old boy. He grew 
very fat. He became very unfit. He had 
very bad eating habits. He was not able 
to play. He did not go out to the park. 
His friends made fun of him. He felt 
very bad. He decided to lose weight. 
He asked his mother for a suggestion. 
His mother asked him to do exercise. 
She asked him to avoid junk food. Noah 
followed her instructions. He started 
going to the park. He ate lots of fresh 
salads. He started eating vegetables 
too. He got up early in the morning. 
He went jogging. Gradually he started 
losing weight. He became fit again. He 
thanked his mother for the tips.

Noah era um garoto de 13 anos. Ele 
cresceu muito gordo. Ele ficou muito 
fora de forma. Ele tinha muito maus 
hábitos alimentares. Ele não era 
capaz de brincar. Ele não saia para 
o parque. Seus amigos zombavam 
dele. Ele se sentiu muito mal. Ele 
decidiu perder peso. Ele pediu a 
sua mãe uma sugestão. Sua mãe 
lhe pediu para fazer exercício. Ela 
pediu-lhe para evitar comida de 
baixo valor energético. Noah seguiu 
suas instruções. Ele começou a ir 
para o parque. Ele comeu muitas 
saladas frescas. Começou a comer 
verduras também. Ele acordava 
cedo de manhã. Ele fazia cooper. 
Gradualmente ele começou a perder 
peso. Ele voltou a ficar em forma. Ele 
agradeceu a sua mãe pelas dicas.

142. Como entrar em forma.142. How to get fit.
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Cancer is a deadly disease. It can take 
away our life. Cancer patients are very 
weak. They are always on medicine. 
Cancer is caused by abnormal cell 
growth. Cancer patients must be treated 
properly. Tobacco causes about 22% 
of the cancer deaths. Cancer can be 
prevented by eating healthy foods. 
It can be prevented by eating fresh 
vegetables and fruits. Cancer patients 
suffer from too much pain. We must 
avoid anything that causes cancer. Life 
is very precious. We must take care of 
our health. The treatment of cancer 
involves a huge amount of money. We 
must not adopt any unhealthy habits. 
There are many good hospitals which 
treat cancer.

O câncer é uma doença mortal. Pode 
tirar a nossa vida. Pacientes com 
câncer são muito fracos. Eles estão 
sempre sobre medicamentos. O 
câncer é causado por um crescimento 
celular anormal. Pacientes com câncer 
devem ser tratados adequadamente. 
O tabaco causa cerca de 22% das 
mortes por câncer. O câncer pode 
ser prevenido comendo alimentos 
saudáveis. Pode ser evitado comendo 
legumes frescos e frutas. Os pacientes 
com câncer sofrem de muita dor. 
Devemos evitar qualquer coisa que 
cause câncer. A vida é muito preciosa. 
Temos de cuidar da nossa saúde. O 
tratamento do câncer envolve uma 
enorme quantidade de dinheiro. 
Não devemos adotar hábitos pouco 
saudáveis. Existem muitos bons 
hospitais que tratam o câncer.

143. Doenças.143. Diseases.
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John was a football player. He was on 
the school’s football team. He was very 
talented. One day while playing football 
he hit his legs. It hurt him a lot. He 
was not able to move. He had to see 
a doctor. The doctor asked him to get 
some rest. It was the final match of the 
tournament. John wanted to play the 
match. His mother asked him not to 
play. But he did not listen to her. The 
next day he again went to the field. John 
felt extreme pain while running. He was 
not able to move. The referee sent him 
out of the field. He told his mother that 
his leg hurts while he runs. John went 
back home and rested.

John era um jogador de futebol. Ele 
estava na equipe de futebol da escola. 
Ele era muito talentoso. Um dia, 
enquanto jogava futebol ele chocou 
suas pernas. Doeu muito. Ele não era 
capaz de se mover. Ele tinha que ver 
um médico. O médico pediu-lhe para 
descansar um pouco. Era a última 
partida do torneio. John queria jogar 
o jogo. Sua mãe pediu-lhe para não 
jogar. Mas ele não a ouvia. No dia 
seguinte voltou ao campo. John sentia 
dor extrema enquanto corria. Ele 
não era capaz de se mover. O árbitro 
mandou ele sair do campo. Ele disse 
a sua mãe que suas pernas doem 
enquanto ele corre. John voltou para 
casa e descansou.

144. Um acidente.144. An accident.
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Patty loved playing with her doll. She 
loved her doll a lot. She did not allow 
anyone to touch her doll. She did not 
sleep without her doll. She made small, 
pretty dresses for her. Patty’s father 
gave her the doll on her fourth birthday. 
She was totally obsessed with the doll. 
She used to comb her hair and make 
cute hairstyles. Patty bought many 
dolls. She got many gifts. But she loved 
this doll the most. Patty’s doll had 
golden hair. She also had big, round 
brown eyes. Patty looked just like her 
doll. Patty asked her father for a doll 
house on her fifth birthday. Patty’s 
father promised to bring her a big doll 
house.

Patty gostava de brincar com sua 
boneca. Ela amava sua boneca muito. 
Ela não permitia que ninguém 
tocasse na sua boneca. Ela não 
dormia sem a boneca. Ela fez vestidos 
pequenos e bonitos para ela. O 
pai de Patty deu-lhe a boneca em 
seu quarto aniversário. Ela estava 
totalmente obcecada pela boneca. Ela 
costumava pentear o cabelo e fazer 
penteados bonitos. Patty comprou 
muitas bonecas. Ela ganhou muitos 
presentes. Mas ela amava mais essa 
boneca. A boneca de Patty tinha 
cabelos dourados. Ela também tinha 
olhos castanhos grandes e redondos. 
Patty parecia sua boneca. Patty pediu 
ao pai uma casa de bonecas no seu 
quinto aniversário. O pai de Patty 
prometeu trazer-lhe uma grande casa 
de bonecas.

145. Brinquedo encantador.145. Lovely toy.
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Andrew had a pet dog. He called his dog 
Buddy. One fine morning, Buddy gave 
birth to eight babies. The babies were 
very adorable. They did not even open 
their eyes. Andrew was very happy. He 
took proper care of the babies. He fed 
them properly. The babies started to 
grow up. They were now able to move. 
Andrew took them to the veterinary 
doctor for regular checkups. Andrew 
loved playing with his dogs. His parents 
built a dog house. All the babies and 
the mother dog lived comfortably in 
the doghouse. Andrew brought food for 
his dogs. He took his dogs for a walk in 
the park every morning. Andrew played 
with his dogs.

Andrew tinha uma cadela de 
estimação. Ele chamava sua cadela de 
Buddy. Uma boa manhã, Buddy deu 
à luz oito bebês. Os bebês eram muito 
adoráveis. Eles nem sequer abriram 
os olhos. Andrew estava muito feliz. 
Ele cuidava bem dos bebês. Ele 
alimentou-os adequadamente. Os 
bebês começaram a crescer. Agora 
podiam se mover. Andrew levou-os 
ao médico veterinário para exames 
regulares. Andrew amava brincar 
com seus cachorros. Seus pais 
construíram uma casa de cachorros. 
Todos os bebês e a cadela viviam 
confortavelmente na casinha. Andrew 
trazia comida para seus cachorros. Ele 
levava seus cães para uma caminhada 
no Park todas as manhãs. Andrew 
brincava com seus cães

146. Muitos filhotes.146. Many puppies.
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Joseph had a habit of listening to 
the radio. He played it really loud. 
Listening to the radio is a good habit. 
But playing it loud might disturb others. 
He played the radio loudly in his car 
too. His father always got annoyed 
with his behavior. Joseph’s neighbors 
complained about him. Joseph’s father 
asked him to play the radio at a low 
volume as it won’t bother others and 
he will be able to enjoy it too. He also 
said that listening to a loud radio 
might affect his ears. It reduces the 
concentration level. Joseph made a 
promise. He decided not to play a loud 
radio. He was sorry about his deeds. 
Now, he played the radio at a low 
volume. His neighbors did not complain 
about him.

Joseph tinha o hábito de ouvir o 
rádio. Ele tocava muito alto. Ouvir 
o rádio é um bom hábito. Mas tocar 
alto pode perturbar os outros. Ele 
tocava o rádio em som alto no seu 
carro também. Seu pai sempre ficava 
irritado com seu comportamento. Os 
vizinhos de José reclamavam dele. O 
pai de Joseph pediu-lhe para tocar o 
rádio em um volume baixo, pois não 
incomodará os outros e ele será capaz 
de apreciá-lo também. Ele também 
disse que ouvir um rádio alto pode 
afetar seus ouvidos. Reduz o nível de 
concentração. José fez uma promessa. 
Ele decidiu não tocar um rádio alto. 
Ele estava arrependido por seus 
feitos. Agora, ele tocava o rádio em 
um volume baixo. Seus vizinhos não 
reclamavam dele.

147. Sons entediados.147. Bored sound.
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Johan had an accident. He was badly 
hurt. He went to see a doctor. He had 
hurt his leg. Johan was sick with the 
fever. The doctor prescribed him some 
medicines. He took two aspirins. He 
had to take one in the morning after 
breakfast and one after dinner. Aspirins 
are used to treat moderate pain. It also 
cures fever or inflammation. Johan felt 
better after taking the medicines. He 
started to recover slowly. The doctor 
asked him to start exercising after the 
wound had completely healed. Johan 
was under doctor’s observation. He was 
very sorry for his reckless driving. He 
felt very bad about his parents. They 
were very worried about Johan’s health. 
Johan decided not to do reckless driving 
ever again in his life.

Johan sofreu um acidente. Ele 
estava muito ferido. Ele foi ver um 
médico. Ele tinha machucado sua 
perna. Johan estava doente com a 
febre. O médico lhe receitou alguns 
remédios. Tomou duas aspirinas. 
Teve que tomar uma de manhã após 
o café da manhã e uma após o jantar. 
Aspirinas são usadas para tratar a dor 
moderada. Ela também cura febre ou 
inflamação. Johan sentiu-se melhor 
depois de tomar os remédios. Ele 
começou a se recuperar lentamente. 
O médico lhe pediu para começar 
a se exercitar depois que a ferida 
tivesse cicatrizado completamente. 
Johan estava sob a observação do 
médico. Ele estava muito triste por 
sua condução imprudente. Ele se 
sentia muito mal com seus pais. Eles 
estavam muito preocupados com a 
saúde de Johan. Johan decidiu não 
fazer condução imprudente nunca 
mais em sua vida.

148. Alguns medicamentos.148. Some medicines.
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Johan has a very good habit of reading 
a newspaper every day. He starts his 
day with a newspaper and a cup of 
tea. He likes to be updated all the 
time. He has a habit of being aware of 
everything that is happening around 
the world. He is appreciated by all. 
Johan is very intelligent. He has won 
many competitions based on his 
general knowledge. He follows all the 
news channels. We all must read or 
watch the news every day. It increases 
our knowledge. It also improves our 
vocabulary. It keeps us well informed. 
It gives us perspective. Johan motivated 
his friends too. He never misses out 
on being updated. He knew everything 
about sports, politics, entertainment 
and the economy.

Johan tem um hábito muito bom 
de ler um jornal todos os dias. Ele 
começa seu dia com um jornal e 
uma xícara de chá. Ele gosta de ser 
atualizado o tempo todo. Ele tem o 
hábito de estar ciente de tudo o que 
está acontecendo ao redor do mundo. 
Ele é apreciado por todos. O Johan 
é muito inteligente. Ele ganhou 
muitas competições com base em 
seu conhecimento geral. Ele segue 
todos os canais de notícias. Todos nós 
devemos ler ou assistir as notícias 
todos os dias. Isso aumenta nosso 
conhecimento. Também melhora 
o nosso vocabulário. Mantém-nos 
bem informados. Isso nos dá uma 
perspectiva. Johan também motivou 
seus amigos. Ele nunca perde em 
ser atualizado. Ele sabia tudo sobre 
esportes, política, entretenimento e 
economia.

149. Estar ciente.149. Being aware.
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On her way back from school, Natalie 
saw a poor dog looking for a shelter. 
It was raining heavily. The dog was 
completely drenched. He was shivering. 
Natalie asked her father to stop the car. 
She ran towards the dog. She picked 
him up and kept him in her car. The dog 
was very weak. Natalie was very kind. 
She wrapped the dog in a warm cloth. 
The dog felt comfortable. Natalie’s 
mother gave him some milk. Natalie 
loved dogs. She already had three pet 
dogs. She had picked all three of them 
up from the streets. She said that the 
dogs are gifts from God and we must 
protect them. She did not allow anyone 
to hurt any animal. She fed many street 
dogs in the evening. All the dogs loved 
her.

No caminho de volta da escola, 
Natalie viu um pobre cão à 
procura de um abrigo. Estava 
chovendo fortemente. O cão estava 
completamente encharcado. Estava 
tremendo. Natalie pediu ao pai para 
parar o carro. Ela correu em direção 
ao cão. Ela o pegou e o manteve 
no carro. O cão estava muito fraco. 
Natalie foi muito gentil. Envolveu 
o cão em um pano morno. O cão 
se sentia confortável. A mãe de 
Natalie deu-lhe um pouco de leite. 
Natalie amava cães. Ela já tinha três 
cachorros. Ela pegou os três na rua. 
Ela disse que os cães são presentes de 
Deus e devemos protegê-los. Ela não 
permitia que ninguém machucasse 
nenhum animal. Ela alimentava 
muitos cães de rua à noite. Todos os 
cães a amavam.

150. Cão fraco.150. Weak dog.
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Jacob’s flight landed at midnight. He 
called for a cab. The cab arrived. Jacob 
took the back seat. The driver started 
driving very fast. He was not paying 
attention to the roads. He played music 
at full volume. Jacob was clueless. He 
found out that the driver was drunk. 
He had no control over his car. He 
asked the driver to stop the car. Jacob 
stepped down from the car. He scolded 
the driver badly. He complained to 
the police about the drunk driver. The 
cops took the drunk driver to jail. He 
was imprisoned and had to pay a fine. 
Drunk driving can cause road accidents. 
It can take away our life. It can harm 
others too. Reckless driving and drunk 
driving is a punishable offense.

O voo de Jacob desembarcou à 
meia-noite. Ele pediu um táxi. O 
táxi chegou. Jacob tomou o assento 
traseiro. O motorista começou a 
dirigir muito rápido. Ele não estava 
prestando atenção nas estradas. Ele 
tocava música em volume alto. Jacob 
estava sem noção. Ele descobriu 
que o motorista estava bêbado. Ele 
não tinha controle sobre seu carro. 
Ele pediu ao motorista para parar 
o carro. Jacob desceu do carro. 
Ele repreendeu o motorista mal. 
Ele reclamou com a polícia sobre 
o motorista bêbado. Os policiais 
levaram o motorista bêbado para a 
prisão. Ele foi preso e teve que pagar 
uma multa. Dirigir embriagado pode 
causar acidentes rodoviários. Pode 
tirar a nossa vida. Pode prejudicar 
os outros também. A condução 
imprópria e dirigir embriagado são 
delitos puníveis.

151. Homem ignorante.151. Clueless man.
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Ralph is a running champion. He has 
participated in many championships. 
He always wins medals. He has made 
his country proud. He has many fans. 
He has become a celebrity. He is a very 
good person. He shares his techniques 
with his juniors. He was congratulated 
by the government for his wonderful 
performance. His friends call him 
“Ralph the runner”. He is very fit. He 
runs very fast. He practices daily. He 
goes to the gym daily. He eats only 
healthy food. His parents are proud of 
him. He loves traveling. He wants to go 
on a world tour. He keeps learning new 
techniques. He respects his teachers a 
lot. He owes his success to them.

Ralph é um campeão de corrida. Ele 
participou de muitos campeonatos. 
Ele sempre ganha medalhas. Ele 
deixou seu país orgulhoso. Ele 
tem muitos fãs. Ele se tornou uma 
celebridade. Ele é uma pessoa muito 
boa. Ele compartilha suas técnicas 
com os competidores júnior. Ele 
foi felicitado pelo governo por seu 
maravilhoso desempenho. Seus 
amigos o chamam de “Ralph, o 
corredor”. Ele está muito em forma. 
Ele corre muito rápido. Ele pratica 
diariamente. Ele vai ao ginásio 
diariamente. Ele come apenas comida 
saudável. Seus pais estão orgulhosos 
dele. Ele adora viajar. Ele quer fazer 
uma turnê mundial. Ele continua 
aprendendo novas técnicas. Ele 
respeita muito os professores. Ele 
deve seu sucesso a eles.

152. Atlético.152. Athletic.
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Grace had a business of manufacturing 
paper clips. She had set up a factory. 
She had hired many workers. A paper 
clip is a wonder of simplicity and 
function. It is used to hold sheets of 
paper together. A paper clip is found 
almost everywhere. This little thing 
has become very important in our daily 
lives. Every house and every office 
requires paper clips. Grace exported 
paper clips to other countries. She 
earned a lot. A paper clip can be bent, 
stretched and twisted. Grace has gained 
a reputation and fame. her company 
was known for its quality products. A 
paper clip also served as a symbol of 
unity in World War II.

Grace tinha um negócio de fabricação 
de clipes de papel. Ela havia montado 
uma fábrica. Ela tinha contratado 
muitos trabalhadores. Um clipe 
de papel é uma maravilha de 
simplicidade e função. Ele é usado 
para segurar folhas de papel juntos. 
Um clipe de papel é encontrado 
em quase toda parte. Esta pequena 
coisa tornou-se muito importante 
em nossas vidas diárias. Cada casa e 
cada escritório requer clipes de papel. 
Grace exportava clipes para outros 
países. Ela ganhava muito. Um clipe 
de papel pode ser dobrado, esticado 
e torcido. Grace ganhou reputação 
e fama. Sua empresa era conhecida 
por seus produtos de qualidade. Um 
clipe de papel também servia como 
um símbolo de unidade na Segunda 
Guerra Mundial.

153. Objetos.153. Objects.
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Elisa was a creative girl. Her hobby 
was to do something creative with the 
waste materials at home. Her father 
owned a shop. He used to sell electronic 
equipment.  He brought many dead 
batteries from his shop. Elisa collected 
all the dead batteries. She used to make 
different things with the batteries. She 
made lamps, pen holders, shoe boxes 
and many other things. It was her 
favorite way to pass time on weekends. 
She decorated her room with self-made 
items. Her mother helped her. She 
even gifted it to her friends on their 
birthdays. They loved her gifts.  Elisa 
was very good at arts and crafts. She 
participated in exhibitions. She won 
many prizes in school. Her teachers 
appreciated her.

Elisa era uma garota criativa. Seu 
hobby era fazer algo criativo com 
o lixo em casa. Seu pai era dono de 
uma loja. Ele costumava vender 
equipamentos eletrônicos. Ele trouxe 
muitas baterias descarregadas de sua 
loja. Elisa recolheu todas as baterias 
descarregadas. Ela costumava fazer 
coisas diferentes com as baterias. 
Ela fez lâmpadas, canetas, caixas 
de sapatos e muitas outras coisas. 
Era sua maneira favorita de passar 
o tempo nos fins de semana. Ela 
decorou seu quarto com itens feitos 
por ela mesma. Sua mãe a ajudou. Ela 
até mesmo presenteava seus amigos 
em seus aniversários. Eles adoravam 
seus presentes. Elisa era muito boa 
em artes e ofícios. Ela participava 
de exposições. Ela ganhou muitos 
prêmios na escola. Seus professores 
gostavam dela.

154. Menina criativa.154. Creative girl.
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Jayson owned a big company. He 
had many employees. He worked on 
many big projects. He paid all his 
employees on time. But suddenly his 
company suffered a huge loss. He had 
no money to pay. He was very upset. 
His employees started asking for their 
salary. He decided to write a check. He 
issued checks for all his employees for 
a certain date. He asked his employees 
to withdraw money from the bank 
when it is transferred to his account. 
All the employees became very happy. 
They began to work again with full 
dedication. The company was profitable 
again. The employees got their salaries. 
They had no complaints. Jayson was 
rich again.

Jayson era dono de uma grande 
empresa. Ele tinha muitos 
funcionários. Ele trabalhava em 
muitos grandes projetos. Ele 
pagava todos os seus empregados a 
tempo. Mas de repente sua empresa 
sofreu uma enorme perda. Ele não 
tinha dinheiro para pagar. Estava 
muito chateado. Seus empregados 
começaram a pedir seu salário. Ele 
decidiu escrever um cheque. Ele 
emitiu cheques para todos os seus 
funcionários para uma determinada 
data. Pediu a seus empregados para 
retirar dinheiro do banco quando 
ele fosse transferido para sua conta. 
Todos os funcionários ficaram muito 
felizes. Eles começaram a trabalhar de 
novo com total dedicação. A empresa 
estava rentável novamente. Os 
empregados receberam seus salários. 
Eles não tinham do que reclamar. 
Jayson estava rico de novo.

155. Um bom empregador.155. A good employer.
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It was a cold winter morning. Sarah 
woke up to get ready for school. She felt 
very weak. Sarah went to her mother. 
Her mother noticed that Sarah had 
a fever. She had caught a cold. Sarah 
was playing with her friends in the 
park till late evening. Sarah did not feel 
good. Sarah’s mother gave her some 
medicine. She made her drink hot milk 
and wrapped her in a warm blanket. 
Sarah was shivering badly. Her mother 
was very afraid because of Sarah’s cold. 
Sarah had to miss school. Her exams 
were about to start. Sarah ‘s mother 
instructed her not to play outside. Sarah 
realized her mistake. She promised 
not to repeat it again. Sarah went to 
see a doctor. He prescribed her some 
medicine. She felt better.

Era uma manhã fria de inverno. 
Sarah acordou para se preparar para 
a escola. Ela se sentia muito fraca. 
Sarah foi até sua mãe. Sua mãe notou 
que Sarah tinha febre. Ela pegou um 
resfriado. Sarah estava brincando 
com seus amigos no parque até 
tarde da noite. Sarah não se sentia 
bem. A mãe de Sarah deu para ela 
um remédio. Ela fez ela beber leite 
quente e envolveu-a num cobertor 
quente. Sarah estava tremendo. Sua 
mãe tinha muito medo por causa 
do resfriado de Sarah. Sarah tinha 
que faltar a escola. Os exames dela 
estavam prestes a começar. A mãe 
de Sarah a instruiu para não brincar 
lá fora. Sarah percebeu seu erro. Ela 
prometeu em não repetir novamente. 
Sarah foi ver um médico. Ele lhe 
receitou um remédio. Ela se sentiu 
melhor.

156. Sarah teve febre156. Sarah had a fever
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Kyle worked in a multi-national 
company. He worked in night shifts. He 
worked all night and slept all day. He 
had no time to arrange his closets. His 
cabinet had too much stuff. He himself 
found it difficult to find anything. His 
mother had been asking him to clean 
his closet for a long time, but he never 
listened to her. One day, Kyle had to 
go to a very important meeting. He 
had to reach the airport in on time. He 
was not able to find his ID card which 
he had once kept in his closet. He 
tried hard. He pulled everything down 
but could not find it. He missed his 
important meeting. He lost his job too. 
Kyle realized his mistake. He promised 
himself to clean the mess.

Kyle trabalhava em uma empresa 
multinacional. Ele trabalhava em 
turnos noturnos. Ele trabalhava a 
noite toda e dormia o dia inteiro. 
Não tinha tempo para arrumar seus 
armários. Seu quarto tinha muitas 
coisas. Ele próprio achava difícil 
encontrar alguma coisa. Sua mãe 
lhe pedira para limpar seu armário 
por um longo tempo, mas ele nunca 
a ouvia. Um dia, Kyle teve que ir 
a uma reunião muito importante. 
Ele tinha que chegar ao aeroporto 
no horário. Ele não foi capaz de 
encontrar seu cartão de identificação 
que ele tinha guardado uma vez no 
seu armário. Ele tentou arduamente. 
Ele puxou tudo para baixo, mas não 
conseguiu encontrá-lo. Ele perdeu 
sua importante reunião. Ele também 
perdeu o emprego. Kyle percebeu seu 
erro. Ele prometeu a si mesmo limpar 
a bagunça.

157. Armário Bagunçado.157. Messy closet.
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It was a Sunday morning. Maria 
prepared breakfast. She had breakfast 
with her two daughters and her 
husband. Maria asked her daughters 
to help her in cleaning the apartment. 
Every Sunday Maria used to clean the 
apartment herself. She put all the things 
in place. She bathed her pet dogs. She 
collected the waste materials. She threw 
them in the garbage. Her daughters 
cleaned their cupboards. They put 
their toys away properly. Maria loved 
cleanliness. She taught her daughters 
to keep the house clean. It kept them 
healthy. Maria kept the floors clean. She 
washed all the dirty clothes. She cleaned 
her kitchen too. Maria always sprayed 
disinfectants. It helped her to get rid of 
the insects. Maria and her daughters 
cleaned their apartment every Sunday.

Era um domingo de manhã. Maria 
preparou o café da manhã. Ela 
tomou o café da manhã com suas 
duas filhas e seu marido. Maria 
pediu a suas filhas que a ajudassem 
a limpar o apartamento. Todos os 
domingos Maria costumava limpar 
o apartamento. Ela colocou todas as 
coisas no lugar. Ela deu banho em 
seus cães de estimação. Ela coletou 
os resíduos. Ela os jogou no lixo. 
Suas filhas limparam seus armários. 
Eles colocaram seus brinquedos 
corretamente. Maria adorava limpeza. 
Ela ensinou suas filhas para manter 
a casa limpa. Mantinha-os saudáveis. 
Maria mantinha o chão limpo. Ela 
lavava todas as roupas sujas. Ela 
também limpa a cozinha. Maria 
sempre pulverizava desinfetantes. 
Isso a ajudava a se livrar dos insetos. 
Maria e suas filhas limpavam seu 
apartamento todos os domingos.

158. Uma limpeza inteira.158. A whole cleanness.
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Babies are wonderful. It is very exciting 
to welcome a new baby. Zoe’s mother 
gave birth to a small baby girl. Zoe was 
very happy. She loved her baby sister. 
She never left her alone. She took 
proper care of the new baby. Sometimes 
she felt jealous too. Her mother was 
around her sister all the time. The baby 
cried a lot. She did not sleep for a while. 
She did not sleep for the whole night. 
A new baby is very funny. They look 
very cute. They are very innocent. Zoe 
became more responsible. She never 
got annoyed. She played with her after 
school. A newly born baby has smooth 
skin. Zoe sang for her baby sister. The 
baby enjoyed her song. She responded 
with a heavenly smile.

Os bebês são maravilhosos. É muito 
emocionante dar as boas-vindas a 
um bebê novo. A mãe de Zoe deu à 
luz uma pequena menina. Zoe estava 
muito feliz. Ela amava sua irmãzinha. 
Ela nunca a deixava sozinha. Ela 
cuidava bem do bebê novo. Às vezes 
sentia ciúmes também. Sua mãe 
estava ao redor de sua irmã o tempo 
todo. O bebê chorava muito. Ela 
não dormiu por um tempo. Ela não 
dormia durante toda a noite. Um 
novo bebê é muito engraçado. Eles 
parecem muito bonitos. Eles são 
muito inocentes. Zoe tornou-se mais 
responsável. Ela nunca ficava irritada. 
Ela brincava com ela depois da escola. 
Um bebê recém-nascido tem pele 
lisa. Zoe cantou para sua irmãzinha. 
O bebê apreciava sua música. Ela 
respondeu com um sorriso celestial.

159. Bebê.159. Baby.
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Ella was a college student. She was 
very weak. Doctors came to her school. 
They came to give flu shots to students. 
She did not want to get the flu shot. 
She was very scared. It would hurt her 
a lot. She started to cry. She hid in her 
classroom. She had taken a flu shot 
last year. It hurt her a lot. She fell sick. 
She was admitted to a hospital. It had 
affected her badly. She decided not to 
take the flu shot ever again. She asked 
her teacher to call her mother. Her 
mother came to school. She spoke to the 
doctor. She told the doctor, “No flu shot 
for Ella.” Ella was very happy. She was 
relaxed.

Ella era uma estudante universitária. 
Estava muito fraca. Os médicos 
vieram para a escola dela. Eles 
vieram dar vacinas contra a gripe 
aos estudantes. Ela não queria tomar 
a vacina contra a gripe. Ela estava 
muito assustada. Isso iria machucá-
la muito. Ela começou a chorar. Ela 
se escondeu em sua sala de aula. Ela 
tinha tomado uma vacina contra a 
gripe no ano passado. Isso doía muito 
nela. Ela adoeceu. Ela foi internada 
em um hospital. Isso a afetara muito. 
Ela decidiu não tomar a vacina contra 
a gripe nunca mais. Ela pediu ao 
professor para ligar para a mãe. A 
mãe dela veio para a escola. Ela falou 
com o médico. Ela disse ao médico: 
“não vacine a Ela contra a gripe.” Ella 
estava muito feliz. Estava relaxada.

160. Medo de vacina.160. Fear of shot.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.172

172

Página

Kevin and his friends went on a trek. 
They left in the early morning. They 
climbed high mountains. They were 
completely exhausted. It took them 
12 hours to complete the trek. Kevin 
and his friends lived together. They 
lived in an apartment. They came back 
home at 12 midnight. They were very 
hungry. They checked the refrigerator. 
But they had nothing to eat. None of 
them were ready to cook. They had no 
energy left. Kevin decided to order food 
from outside. They ordered pizzas. They 
had to wait for some time. Finally, the 
order arrived. Kevin and his friends 
had pizzas. They could barely keep their 
eyes open. They all were too tired. They 
went to sleep. They woke up fresh the 
next morning.

Kevin e seus amigos fizeram uma 
caminhada. Eles saíram no início da 
manhã. Subiram montanhas altas. 
Estavam completamente exaustos. 
Foram necessárias 12 horas para 
completar a caminhada. Kevin e 
seus amigos moravam juntos. Eles 
moravam em um apartamento. Eles 
voltaram para casa às meia-noite. 
Eles estavam com muita fome. Eles 
verificaram a geladeira. Mas eles não 
tinham nada para comer. Nenhum 
deles estava pronto para cozinhar. 
Eles não tinham mais energia. Kevin 
decidiu pedir comida de fora. Eles 
pediram pizzas. Eles tiveram que 
esperar algum tempo. Finalmente, o 
pedido chegou. Kevin e seus amigos 
comeram pizzas. Eles mal conseguiam 
manter os olhos abertos. Todos 
estavam muito cansados. Eles foram 
dormir. Eles acordaram bem na 
manhã seguinte.

161. Caminhada.161. Trekking.
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Daniel and his friends decided to go 
to the park in the evening. They were 
busy playing. Suddenly they noticed a 
bolt out of the blue. They saw a flying 
saucer landing in front of them. They 
looked astonished. The door of the 
flying saucer opened automatically. 
Two aliens came out of it. They were 
not too tall; they had big eyes and big 
heads. However, they had small bodies. 
Daniel gathered courage. He went 
towards them to ask why they have 
come to Earth. One of them said that 
he has come to collect some samples 
from Earth. They moved around in 
the park for some time. They picked 
up some stones, flowers, and rocks. It 
was time for them to leave. Daniel was 
completely shocked. The aliens walked 
into the flying saucer and flew away.

Daniel e seus amigos decidiram 
ir ao parque à noite. Eles estavam 
ocupados brincando. De repente, 
eles notaram um raio no céu. Eles 
viram um disco voador aterrissando 
na frente deles. Eles ficaram 
surpresos. A porta do disco voador 
se abriu automaticamente. Dois 
extraterrestres saíram dele. Eles 
não eram muito altos; Eles tinham 
olhos grandes e cabeças grandes. 
No entanto, eles tinham corpos 
pequenos. Daniel reuniu coragem. Ele 
foi em direção a eles para perguntar 
por que eles vieram para a Terra. 
Um deles disse que ele veio coletar 
algumas amostras da Terra. Eles 
andaram no parque por algum tempo. 
Eles pegaram algumas rochas, flores 
e pedras. Era hora deles partirem. 
Daniel ficou completamente chocado. 
Os alienígenas entraram no disco 
voador e voaram para longe.

162. Estranhos.162. Strangers.
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Natalie always gave milk to her children 
in the morning and at night. She knew 
about the nutritional qualities of milk. 
Milk is a white liquid substance. It 
is obtained from domestic animals 
like cows, buffalos, goats, etc. It is an 
ideal food for children and the sick. 
It is nourishing and easily digestible. 
Nowadays, it is also available in dry 
powder form. Natalie was a teacher. 
She told her students to drink milk 
regularly. Man can live on milk alone. 
Youth should drink more milk. It will 
keep them healthy and active. Various 
kinds of products are prepared from 
milk. Butter, cheese, cream, curd and 
many sweets are made from milk. 
Natalie prepared various milk products 
at home for her children.

Natalie sempre dava leite aos seus 
filhos de manhã e à noite. Ela sabia 
sobre as qualidades nutricionais do 
leite. O leite é uma substância líquida 
branca. É obtido a partir de animais 
domésticos como vacas, búfalos, 
cabras, etc. É um alimento ideal 
para crianças e doentes. É nutritivo 
e facilmente digerível. Hoje em dia, 
também está disponível em forma de 
pó seco. Natalie era professora. Ela 
disse a seus alunos para beber leite 
regularmente. O homem só pode viver 
com leite. Os jovens devem beber 
mais leite. Ele irá mantê-los saudáveis 
e ativos. Vários tipos de produtos são 
preparados a partir de leite. Manteiga, 
queijo, creme, coalhada e muitos 
doces são feitos de leite. Natalie 
preparava vários produtos lácteos em 
casa para seus filhos.

163. Eu bebo leite.163. I drink milk.
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Eva is a 26-year-old lady. She is a 
mother of two. She follows all the 
healthy habits. She likes to stay 
healthy and active. She never forgets 
to include a fresh salad in her diet. 
When in a hurry, she prepares a simple 
salad for her breakfast. Her salad 
contains fresh fruits and vegetables. 
Even in restaurants, she makes sure 
to order a salad. She also makes her 
children include a simple salad in their 
diet. There are a number of ways of 
preparing a simple salad. We can add 
ingredients of our choice. It improves 
the taste. The salad is nourishing and 
digestible. Salads are very colorful. It 
helps Eva to keep her weight under 
control.

Eva é uma senhorita de 26 anos. 
Ela é mãe de dois. Ela segue todos 
os hábitos saudáveis. Ela gosta de 
permanecer saudável e ativa. Ela 
nunca se esquece de incluir uma 
salada fresca em sua dieta. Quando 
com pressa, ela prepara uma salada 
simples para seu café da manhã. 
Sua salada contém frutas e legumes 
frescos. Mesmo em restaurantes, ela 
não deixa de pedir uma salada. Ela 
também faz seus filhos incluírem uma 
salada simples em sua dieta. Há uma 
série de maneiras de preparar uma 
salada simples. Podemos adicionar 
ingredientes de nossa escolha. 
Melhora o gosto. A salada é nutritiva 
e digestível. As saladas são muito 
coloridas. Ela ajuda Eva a manter seu 
peso sob controle.

164. Salada colorida.164. Colorful salad.
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It was Elle’s birthday. She turned 
14. Her friends decided to arrange a 
surprise party for her. They did the 
booking and ordered a yummy cake 
for her. Elle’s best friend Eva went to 
her place. It was her duty to take Elle 
to the restaurant. Eva asked Elle to be 
ready by 7 in the evening. She told her 
that,” I will call you at 7:00.” Elle asked 
her about the plan. Eva told her that 
she wants to go shopping with her. Elle 
agreed. At 7 sharp in the evening, Eva 
asked Elle to come out. Eva was waiting 
outside in her car. They reached the 
restaurant. Elle was extremely happy 
to see a wonderful surprise. She was 
blessed to have such loving friends.

Era o aniversário de Elle. Ela 
completou 14 anos. Os amigos dela 
decidiram organizar uma festa 
surpresa para ela. Eles fizeram a 
reserva e pediram um delicioso bolo 
para ela. Eva, a melhor amiga de Elle, 
foi para seu lugar. Era seu dever levar 
Elle ao restaurante. Eva pediu a Elle 
para estar pronta às 7 da noite. Ela 
disse a ela, “Eu vou ligar para você às 
7:00.” Elle perguntou sobre o plano. 
Eva disse-lhe que queria ir às compras 
com ela. Elle concordou. Às sete da 
noite, Eva pediu a Elle para sair. 
Eva estava esperando lá fora em seu 
carro. Eles chegaram ao restaurante. 
Elle estava extremamente feliz de 
ver uma surpresa maravilhosa. Ela 
era abençoada por ter amigos tão 
amorosos.

165. O aniversário da Elle.165. Elle’s birthday.
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Johan works in a big company. He 
earns a lot. He has big dreams. He 
wants to buy a big house for his parents. 
He wants to open an NGO for poor 
people. He wants to buy a sports car. He 
wants to fulfill all his dreams. His friend 
suggested for him to save money. If he 
saves some amount of money, it will 
help him in the future. Johan started 
saving money in the bank. He did not 
keep the money at home. He knew he 
would spend it if it was with him. Johan 
gradually saved a lot of money. He can 
buy a car now. But he still needs to save 
more. Money in the bank is safe. No 
one can steal it or destroy it. We can 
withdraw money when we need it.

Johan trabalha em uma grande 
empresa. Ele ganha muito. Ele tem 
grandes sonhos. Ele quer comprar 
uma casa grande para seus pais. Ele 
quer abrir uma ONG para pessoas 
pobres. Ele quer comprar um carro 
esportivo. Ele quer cumprir todos 
os seus sonhos. Seu amigo sugeriu 
para ele economizar dinheiro. Se ele 
economizar algum dinheiro, irá ajudá-
lo no futuro. Johan começou a poupar 
dinheiro no banco. Ele não guardava 
o dinheiro em casa. Ele sabia que 
iria gastá-lo se estivesse com ele. 
Johan gradualmente economizou 
muito dinheiro. Ele pode comprar 
um carro agora. Mas ele ainda precisa 
economizar mais. Dinheiro no banco 
é seguro. Ninguém pode roubá-lo ou 
destruí-lo. Podemos retirar dinheiro 
quando precisamos dele.

166. Homem de sucesso.166. Successful man.
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William and his sister went to their 
aunt’s house. They had dinner at their 
aunt’s place. They left for their home 
at 9 at night. It was raining heavily. On 
the way back they were stuck in traffic. 
They were sad to know that the roads 
have been blocked due to a landslide. 
William was very upset. He somehow 
wanted to reach home. But there was 
no way out. He could not move even an 
inch. William was very tired. He wanted 
to sleep. He decided to sleep in the car. 
William’s sister informed their parents 
about the incident. Her mother asked 
them to leave as soon as the road is 
cleared. William and his sister slept in 
the car for the whole night. At 5 in the 
morning, the road was clear. They left 
for their home.

William e sua irmã foram à casa 
de sua tia. Eles jantaram na casa 
de sua tia. Eles partiram para sua 
casa às 9 da noite. Estava chovendo 
fortemente. No caminho de volta 
eles estavam presos no trânsito. 
Eles ficaram tristes por saber que as 
estradas foram bloqueadas devido a 
um deslizamento de terra. William 
estava muito chateado. Ele de alguma 
forma queria chegar em casa. Mas 
não havia saída. Ele não conseguia se 
mover nem uma polegada. William 
estava muito cansado. Ele queria 
dormir. Ele decidiu dormir no carro. 
A irmã de William informou seus pais 
sobre o incidente. A mãe pediu que 
saíssem assim que a estrada estivesse 
limpa. William e sua irmã dormiram 
no carro durante toda a noite. Às 5 da 
manhã, a estrada estava limpa. Eles 
partiram para sua casa.

167. Jantar em família.167. Dinner in family.
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Noah went to a cake shop. It was 
his mother’s birthday. He wanted to 
order a cake for her. He stood there 
at the counter for ten minutes. The 
shopkeeper did not respond. Noah 
repeatedly asked him to show some 
cake samples. The shopkeeper asked 
him to wait for some time. He was very 
rude. Noah thought about how rude he 
was. Noah decided to leave the shop. 
He did not like his attitude. He was 
a customer. A shopkeeper must not 
behave in this manner. Noah decided 
not to come to his shop ever again. He 
went out of the shop. The shopkeeper 
ran after him. He apologized for his 
rude behavior. Noah forgave him and 
bought the cake for his mother.

Noah foi a uma loja de bolo. Era 
aniversário de sua mãe. Ele queria 
pedir um bolo para ela. Ficou ali, 
no balcão, durante dez minutos. 
O comerciante não respondeu. 
Noah repetidamente pediu-lhe 
para mostrar algumas amostras de 
bolo. O comerciante pediu-lhe para 
esperar algum tempo. Ele foi muito 
rude. Noah pensou em como ele era 
rude. Noah decidiu sair da loja. Não 
gostou da sua atitude. Ele era um 
cliente. Um comerciante não deve 
se comportar desta maneira. Noah 
decidiu não voltar à sua loja. Ele 
saiu da loja. O comerciante correu 
atrás dele. Ele pediu desculpas por 
seu comportamento rude. Noah o 
perdoou e comprou o bolo para sua 
mãe.

168. Comerciante Rude.168. Rude shopkeeper.
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Influenza is commonly known as the flu. 
Charles was a doctor. He treated the flu. 
He advises his patients to get their flu 
shot regularly. The flu is an extremely 
contagious deadly disease. Charles had 
treated many flu patients successfully. 
He has done intensive research on it. 
The flu appears most frequently in the 
winter and early spring. The flu causes 
fever and muscle aches. The vaccine is 
very important. Every child must get 
vaccinated. Getting shots is the scariest 
thing for a child. A child without a 
vaccination gets infected easily and 
brings the flu to school. He can infect 
other children too. Children should be 
required to update their flu shot every 
year when attending school. Getting flu 
shots keeps us healthy and safe from 
getting infected.

Influenza é comumente conhecida 
como gripe. Charles era médico. Ele 
tratava a gripe. Ele aconselha seus 
pacientes para obter sua vacina contra 
a gripe regularmente. A gripe é uma 
doença extremamente contagiosa 
mortal. Charles tinha tratado muitos 
pacientes com gripe com sucesso. Ele 
fez uma pesquisa intensiva sobre ele. 
A gripe aparece mais frequentemente 
no inverno e início da primavera. A 
gripe causa febre e dores musculares. 
A vacina é muito importante. Todas 
as crianças devem ser vacinadas. 
Tirar fotos é a coisa mais assustadora 
para uma criança. Uma criança sem 
vacinação fica infectada facilmente 
e traz a gripe para a escola. Ele pode 
infectar outras crianças também. 
As crianças devem ser obrigadas a 
atualizar sua vacina contra a gripe 
todos os anos quando frequentam 
a escola. Conseguir vacinas contra 
a gripe mantém-nos saudáveis e 
seguros contra a infecção.

169. Gripe contagiosa.169. Contagious flu.
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Brooks is very fast at eating. He 
finishes his food on time. He never says 
anything while eating. He eats like a 
wolf. Brooks’ father does not like his 
habit. He asks his son to eat slowly. 
Brooks never chews the food properly. 
He swallows it. It could harm him. 
We should eat slowly. Eating fast can 
make us fat. Fast eating also leads to 
overeating. Brooks has grown fat. His 
father is worried. Fast eating can cause 
indigestion. We must chew the food 
properly. Brooks’ father sits with him 
while eating. He tries to slow down 
Brooks’ eating speed. Brooks has now 
begun to eat slowly. It will keep him fit. 
He will not grow fat.

Brooks é muito rápido em comer. 
Ele termina sua comida a tempo. 
Ele nunca diz nada enquanto come. 
Ele come como um lobo. O pai de 
Brooks não gosta do seu hábito. Ele 
pede que seu filho coma lentamente. 
Brooks nunca mastiga a comida 
corretamente. Ele engole. Poderia 
prejudicá-lo. Devemos comer devagar. 
Comer rápido pode nos engordar. 
Comer rápido também leva a comer 
demais. Brooks cresceu gordo. Seu pai 
está preocupado. Comer rápido pode 
causar indigestão. Devemos mastigar 
a comida corretamente. O pai de 
Brooks senta-se com ele ao comer. Ele 
tenta diminuir a velocidade de comer 
de Brooks. Brooks agora começou 
a comer devagar. Isso vai mantê-lo 
apto. Ele não vai engordar.

170. Brooks deve mudar seus 
hábitos.

170. Brooks must change his ha-
bits.
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Lily and her mother went to a park. 
Lily’s mother saw red spots on her left 
arm. It was bleeding. Lily’s mother was 
worried. She asked Lily, “How did it 
happen?” Lily tried to hide those spots. 
Her mother was anxious to know. Lily 
said that she fell from her bicycle. Lily’s 
mother got angry. She scolded Lily for 
hiding this. Lily was scared to inform 
her mother. Her mother had instructed 
her not to ride on her bicycle. Lily did 
not listen to her. Both of them went 
back home. Lily’s mother cleaned the 
wound. She gave her some medicine. 
Lily felt better. Her mother asked her 
not to lie again. Lily was sorry. She 
promised not to disobey her mother 
again.

Lily e sua mãe foram para um parque. 
A mãe de Lily viu manchas vermelhas 
em seu braço esquerdo. Estava 
sangrando. A mãe de Lily estava 
preocupada. Ela perguntou a Lily, 
“Como isso aconteceu?” Lily tentou 
esconder essas manchas. Sua mãe 
estava ansiosa para saber. Lily disse 
que ela caiu de sua bicicleta. A mãe 
de Lily ficou zangada. Ela repreendeu 
Lily por esconder isso. Lily teve 
medo de informar a mãe. Sua mãe 
instruiu-a a não andar de bicicleta. 
Lily não a ouviu. Ambas voltaram 
para casa. A mãe de Lily limpou a 
ferida. Ela deu-lhe algum remédio. 
Lily se sentia melhor. Sua mãe pediu-
lhe para não mentir novamente. Lily 
estava arrependida. Ela prometeu não 
desobedecer à sua mãe novamente.

171. Um acidente de bicicleta.171. A bicycle accident.
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Jack was a very poor boy. He had no 
shelter. He had no food to eat. He slept 
on the streets. He was uneducated. He 
earned his living by selling flowers at 
the traffic signal. He was very weak. 
He had pale yellow eyes. He wore dirty 
clothes. They had many patches. His 
parents left him when he was still a 
child. He was a homeless man. He cried 
a lot. He wanted to be pampered. A 
few NGOs distributed food and clothes 
to all the homeless men on holidays. 
Jack waited for the holidays. He prayed 
to God. He wanted every day to be a 
celebration so that he could get some 
food. Jack was very kind at heart.

Jack era um menino muito pobre. 
Ele não tinha abrigo. Ele não tinha 
comida para comer. Ele dormia nas 
ruas. Ele não tinha instrução. Ele 
ganhava a vida vendendo flores no 
sinal de trânsito. Estava muito fraco. 
Ele tinha olhos amarelo pálido. Ele 
usava roupas sujas. Elas tinham 
muitos remendos. Seus pais o 
deixaram quando ainda era criança. 
Ele era um sem-teto. Ele chorava 
muito. Ele queria ser mimado. 
Algumas ONGs distribuíram comida 
e roupas a todos os homens sem-
teto nos feriados. Jack esperou pelas 
férias. Ele orou a Deus. Ele queria que 
todos os dias fosse uma celebração 
para que pudesse comer. Jack era 
muito gentil no coração.

172. Vivendo com a pobreza.172. Living with poverty.
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Matthew is a soccer player. He has won 
matches. He is a champion. He is very 
popular in his country. He plays for his 
nation. Soccer is also called football. 
The game is played by two teams in a 
big field covered with grass. Each team 
consists of eleven players. Matthew 
was congratulated for his wonderful 
performance. The World Cup is the 
most famous soccer championship. It 
is held every four years. Matthew runs 
a training school. He teaches soccer to 
young players for free. Soccer is also 
popular among children. It requires 
physical strength. Boys around the 
world play soccer in their free time. 
This game is healthy because it involves 
much running. Matthew is a model for 
aspiring players.

Matthew é um jogador de futebol. Ele 
ganhou partidas. Ele é um campeão. 
Ele é muito popular em seu país. 
Ele joga para sua nação. Futebol 
também é chamado de “pelada”. O 
jogo é jogado por duas equipes em um 
campo grande coberto com grama. 
Cada equipe é composta por onze 
jogadores. Matthew foi parabenizado 
por sua maravilhosa atuação. A Copa 
do Mundo é o campeonato de futebol 
mais famoso. É realizada a cada 
quatro anos. Matthew dirige uma 
escola de treinamento. Ele ensina 
futebol para jovens jogadores de 
graça. O futebol também é popular 
entre as crianças. Este requer força 
física. Os meninos em todo o mundo 
jogam futebol no seu tempo livre. Este 
jogo é saudável porque envolve muita 
corrida. Matthew é um modelo para 
jogadores aspirantes.

173. Melhor esporte.173. Best sport.
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Daniel and Eva were married for two 
years. They lived happily together. Both 
of them went to work. Daniel worked in 
a big company. He earned a handsome 
amount of money. Eva was a teacher. 
Eva’s mother came to their house for 
a small vacation. They all spent time 
together. Eva told her mother that they 
want a baby. Eva’s mother was very 
happy. She was very excited to welcome 
a new member to the family. She asked 
Eva to go for a health checkup before 
planning a baby. Giving birth to a baby 
is a huge responsibility. One should be 
completely prepared for it. Daniel and 
Eva were a responsible couple. They 
were blessed with a baby boy. They were 
very happy.

Daniel e Eva estavam casados por 
dois anos. Eles viveram felizes juntos. 
Ambos foram trabalhar. Daniel 
trabalhava em uma grande empresa. 
Ele ganhou uma boa quantia de 
dinheiro. Eva era professora. A mãe 
de Eva veio a sua casa para umas 
férias pequenas. Todos passaram 
um tempo juntos. Eva disse à mãe 
que eles queriam um bebê. A mãe 
de Eva estava muito feliz. Ela estava 
muito animada para receber um 
novo membro da família. Ela pediu 
para Eva fazer para um exame de 
saúde antes de planejar um bebê. 
Dar à luz um bebê é uma enorme 
responsabilidade. Um deveria estar 
completamente preparado para 
isso. Daniel e Eva eram um casal 
responsável. Eles foram abençoados 
com um menino. Eles ficaram muito 
felizes.

174. Uma família.174. A family.
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It was the first day of the year. It did not 
bring good fortune for Ethan. He ended 
the previous year with a hope to start 
fresh. But he had bad luck. On the very 
first day, he met with an accident. He 
fractured his leg. He lost his phone. He 
did not get paid for his last month, so he 
had no money. Ethan was very sad. He 
was depressed. He did not want his new 
year to be like this. His friends called 
him. They wished him a Happy New 
Year. But for Ethan there was nothing 
good about the New Year. He had 
planned to have a party at his place. He 
invited his friends. But he had to cancel 
the plan due to the incidents. Ethan 
asked himself whether it was a “Happy” 
New Year or not.

Era o primeiro dia do ano. Este 
não trouxe boa sorte para Ethan. 
Ele terminou o ano anterior com a 
esperança de começar revigorado. 
Mas ele teve má sorte. No primeiro 
dia, ele se envolveu num acidente. 
Ele fraturou a perna. Ele perdeu o 
telefone. Ele não foi pago no seu 
último mês, então ele não tinha 
dinheiro. Ethan estava muito triste. 
Estava deprimido. Ele não queria 
que seu ano novo fosse assim. Seus 
amigos o chamaram. Desejavam-
lhe um Feliz Ano Novo. Mas para 
Ethan não havia nada de bom no Ano 
Novo. Ele tinha planejado ter uma 
festa em sua casa. Ele convidou seus 
amigos. Mas ele teve que cancelar o 
plano devido aos incidentes. Ethan 
perguntou a si mesmo se era um Ano 
“Feliz” ano novo ou não.

175. Não é um bom dia para 
Ethan.

175. Not a good day for Ethan.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.187

187

Página

It was Emily’s birthday. She was very 
happy. Her mother bought a beautiful 
pink dress for her. She looked pretty in 
it. Emily’s parents arranged a party for 
her in the evening. Emily’s friends came 
home. The party began. Emily’s father 
was still at the office. She was waiting 
for him. Emily was upset. She did not 
cut the cake. She called her father. He 
said that he would be late. He had some 
work in the office. Emily was very angry 
with her father. Her father came home 
after the party was over. He brought a 
big doll for her. Emily was not talking 
to him. He showed her the doll and 
asked,” Do you want it or not?” Emily 
jumped with happiness. She loved the 
doll. She forgave her father.

Era aniversário de Emily. Ela estava 
muito feliz. Sua mãe comprou um 
lindo vestido rosa para ela. Ela 
estava bonita nele. Os pais de Emily 
organizaram uma festa para ela à 
noite. Os amigos de Emily chegaram 
em casa. A festa começou. O pai de 
Emily ainda estava no escritório. 
Ela estava esperando por ele. Emily 
estava chateada. Ela não cortou o 
bolo. Ela ligou para o pai. Ele disse 
que chegaria atrasado. Ele tinha 
trabalho no escritório. Emily estava 
muito zangada com o pai. Seu pai 
voltou para casa depois que a festa 
terminou. Ele trouxe uma boneca 
grande para ela. Emily não estava 
falando com ele. Ele mostrou a 
boneca e perguntou: “Você quer ou 
não?” Emily pulou de felicidade, 
amou a boneca e perdoou seu pai.

176. Um belo vestido rosa.176. A beautiful pink dress.
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Harry is 35 years old. He runs a 
business. He travels across the globe. 
He needs to meet his clients. In a 
misfortunate airplane crash, he lost his 
left leg. He was under treatment for a 
very long period of time. He could not 
recover. Now, he can’t walk. He needs a 
wheelchair for his movement. He hates 
sitting in a wheelchair, but he has no 
other option. He keeps trying to stand 
but fails every time. His wife feels really 
bad for him. She does not want to see 
him in a wheelchair. But it helps Harry 
to move independently. He does not 
need any support. He feels relieved. He 
even goes to the park in the evening in 
his wheelchair.

Harry tem 35 anos. Ele dirige um 
negócio. Ele viaja pelo globo. Ele 
precisa conhecer seus clientes. Em 
um acidente de avião infeliz, ele 
perdeu a perna esquerda. Ele estava 
sob tratamento por um período muito 
longo de tempo. Ele não conseguia 
se recuperar. Agora, ele não pode 
andar. Ele precisa de uma cadeira 
de rodas para seu movimento. Ele 
odeia ficar sentado em uma cadeira 
de rodas, mas ele não tem outra 
opção. Ele continua tentando ficar de 
pé, mas falha cada vez. Sua esposa 
se sente muito mal por ele. Ela 
não quer vê-lo em uma cadeira de 
rodas. Mas ajuda Harry a se mover 
independentemente. Ele não precisa 
de apoio. Ele se sente aliviado. Ele até 
vai ao parque à noite em sua cadeira 
de rodas.

177. Viajando pelo mundo.177. Traveling across the globe.
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Michael and his 18-year-old daughter 
Sarah went to the market. Michael was 
driving the car. He was very tired. He 
was not feeling well. Michael wanted 
to rest for some time. He parked the 
car in a corner. Sarah wanted to reach 
home as soon as possible. It was time 
for her favorite television show. She 
could not afford to miss it. She said to 
her father, “Let me drive.” Michael was 
not sure if she could drive. He said no. 
Sarah insisted. He had never seen her 
driving a car before. He still agreed. He 
instructed Sarah to drive slowly. Sarah 
started to drive the car. Michael was 
surprised to see her driving properly. 
He patted her back upon reaching 
home. He was proud of her.

Michael e sua filha de 18 anos, Sarah, 
foram ao mercado. Michael estava 
dirigindo o carro. Estava muito 
cansado. Ele não estava se sentindo 
bem. Michael queria descansar por 
algum tempo. Ele estacionou o carro 
em um canto. Sarah queria chegar em 
casa o mais rápido possível. Era hora 
de seu programa de televisão favorito. 
Ela não podia perder isso. Ela disse 
ao pai: “Deixe-me dirigir.” Michael 
não tinha certeza se poderia dirigir. 
Ele disse não. Sarah insistiu. Ele 
nunca a vira dirigindo um carro antes. 
Ele concordou. Ele instruiu Sarah 
a dirigir devagar. Sarah começou a 
dirigir o carro. Michael ficou surpreso 
ao vê-la dirigir corretamente. Ele deu 
um tapinha em suas costas ao chegar 
em casa. Ele estava orgulhoso dela.

178. O motorista iniciante.178. The beginner driver.
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John and Kevin studied in the same 
class. Kevin lost his phone. He wanted 
to buy a new phone. Kevin’s father was 
very angry. He wanted Kevin to bring 
back his phone. Kevin was very scared. 
He borrowed money from John. John 
had saved some money for his new 
cricket bat. Kevin was his best friend. 
He gave the money to Kevin. Months 
passed. Kevin did not return his money. 
John had to buy his new bat. He asked 
Kevin, “Where is my money?” Kevin 
said he had no money to return. John 
was very angry. He broke his friendship 
with Kevin. Kevin was very upset. He 
told the truth to his father. His father 
gave him the money. John forgave 
Kevin. They were friends again.

John e Kevin estudaram na mesma 
turma. Kevin perdeu o telefone. Ele 
queria comprar um novo telefone. O 
pai de Kevin estava muito zangado. 
Ele queria que Kevin trouxesse de 
volta o telefone. Kevin estava muito 
assustado. Ele emprestou dinheiro 
a John. John tinha economizado 
algum dinheiro para seu novo bastão 
de críquete. Kevin era seu melhor 
amigo. Ele deu o dinheiro para 
Kevin. Meses passaram. Kevin não 
devolveu seu dinheiro. John teve que 
comprar seu novo bastão de críquete. 
Ele perguntou a Kevin: “Onde está 
meu dinheiro?” Kevin disse que não 
tinha dinheiro para devolver. John 
estava muito zangado. Ele quebrou 
sua amizade com Kevin. Kevin estava 
muito chateado. Ele disse a verdade 
a seu pai. Seu pai lhe deu o dinheiro. 
John perdoou Kevin. Eles eram 
amigos novamente.

179. Você me deve.179. You owe me.
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Kyra was very optimistic about life. 
She never let anything affect her 
happiness. Her family and friends 
loved her approach towards life. She 
was an artist. She was a painter by 
profession. Kyra believed that real 
happiness lies in helping others. She 
helped poor and needy people. She fed 
stray animals. She was very polite. She 
never hurt anyone. Everyone loved her. 
Kyra said that it’s not money which 
gives happiness. There are a number of 
ways by which we can be happy. Kyra 
was different from others. She was not 
materialistic. She gave away all her 
hard-earned money to the poor. She 
believed in giving. She said whatever 
we have has been given by God. It is our 
duty to give it back to him.

Kyra era muito otimista sobre a 
vida. Ela nunca deixou nada afetar 
sua felicidade. Sua família e amigos 
amaram sua aproximação pela vida. 
Ela era uma artista. Ela era uma 
pintora de profissão. Kyra acreditava 
que a verdadeira felicidade está 
em ajudar os outros. Ela ajudava 
pessoas pobres e necessitadas. Ela 
alimentava animais perdidos. Ela era 
muito educada. Ela nunca machucou 
ninguém. Todo mundo a amava. 
Kyra disse que não é dinheiro que dá 
felicidade. Há uma série de maneiras 
pelas quais podemos ser felizes. Kyra 
era diferente dos outros. Ela não era 
materialista. Ela entregou todo o seu 
dinheiro suado para os pobres. Ela 
acreditava em dar. Ela disse que tudo 
o que temos foi dado por Deus. É 
nosso dever devolvê-lo.

180. Felicidade real.180. Real happiness.
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Simon and Rihanna were good friends. 
They shared a great bond. They worked 
in the same office. Simon was rude. He 
engaged himself in an ugly fight with 
his colleague. Rihanna was very upset 
with Simon. She did not support his 
behavior. Rihanna tried to calm down 
Simon. Simon’s colleague decided 
to complain about him to his boss. 
Rihanna was very scared. She knew that 
the boss would fire Simon. Rihanna 
tried speaking to Simon’s colleague, but 
he was not ready to meet them halfway. 
Simon was in trouble. Simon’s colleague 
complained to his boss. Simon was 
scolded badly. He had to leave his office. 
He learned a lesson. He decided not to 
be rude to anyone.

Simon e Rihanna eram bons amigos. 
Eles compartilhavam uma grande 
ligação. Eles trabalhavam no mesmo 
escritório. Simon era rude. Ele se 
envolveu em uma briga feia com 
seu colega. Rihanna estava muito 
chateada com Simon. Ela não apoiou 
seu comportamento. Rihanna tentou 
acalmar Simon. O colega de Simon 
decidiu queixar-se dele a seu chefe. 
Rihanna estava muito assustada. 
Ela sabia que o chefe iria dispensar 
Simon. Rihanna tentou falar com o 
colega de Simon, mas ele não estava 
queria encontrá-los no meio caminho. 
Simon estava em apuros. O colega 
de Simon reclamou com seu chefe. 
Simon foi repreendido mal. Ele 
teve que deixar seu escritório. Ele 
aprendeu uma lição. Ele decidiu não 
ser rude com ninguém.

181. Colegas de trabalho.181. Co-workers.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.193

193

Página

Bob is an 8-year-old boy. He goes to 
school daily. He loves his mother a 
lot. He shares everything with her. On 
coming back from school, his mother 
asks him daily about his day at school. 
Today also, Bob’s mother asked him to 
tell her about the day. Bob said that his 
teacher taught him that God wants good 
people. He did not want any violence. 
He wants everyone to love each other. 
He does not want anyone to hurt plants 
and animals. Bob’s mother was listening 
to him patiently. Bob continued to 
say that the teacher told him that we 
should pray to God. We must keep our 
planet clean. We must respect all. Bob’s 
mother asked him to follow what his 
teachers have taught him.

Bob é um menino de 8 anos. Ele vai 
para a escola diariamente. Ele ama 
muito sua mãe. Ele compartilha tudo 
com ela. Ao voltar da escola, sua mãe 
lhe pergunta diariamente sobre seu 
dia na escola. Hoje também, a mãe de 
Bob pediu-lhe para contar a ela sobre 
o dia. Bob disse que seu professor 
lhe ensinou que Deus quer pessoas 
boas. Ele não queria violência. Ele 
quer que todos se amem. Ele não 
quer que ninguém machuque plantas 
e animais. A mãe de Bob o ouvia 
pacientemente. Bob continuou a 
dizer que o professor lhe disse que 
deveríamos orar a Deus. Devemos 
manter nosso planeta limpo. 
Devemos respeitar todos. A mãe de 
Bob pediu que ele seguisse o que seus 
professores lhe ensinaram.

182. Ele nos salva.182. He saves us.
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An earthquake is a natural calamity. 
It occurs due to a sudden release of 
energy that creates seismic waves. It 
causes havoc to our life and wealth. 
An earthquake is measured with a 
seismometer. The surface cracks. An 
earthquake is dangerous. Buildings fall 
within seconds. People die. The effect of 
the earthquake is very bad. People lose 
their near and dear ones. They suffer 
all through their life. It endangers our 
survival on Earth. An earthquake is 
caused due to the movement of tectonic 
plates. It is a natural disaster. We 
can’t avoid it. We can take preventive 
measures. Children should be taught 
in school about an earthquake. An 
earthquake can occur anywhere. There 
are many earthquake-prone areas. Here 
earthquakes occur more often.

Um terremoto é uma calamidade 
natural. Ocorre devido a uma 
liberação súbita de energia que 
cria ondas sísmicas. Isso causa 
estragos para nossa vida e riqueza. 
Um terremoto é medido com um 
sismómetro. A superfície racha. Um 
terremoto é perigoso. Os edifícios 
caem em segundos. Pessoas morrem. 
O efeito do terremoto é muito ruim. 
As pessoas perdem seus próximos 
e ente queridos. Eles sofrem por 
toda a vida. Põe em perigo a nossa 
sobrevivência na Terra. Um terremoto 
é causado devido ao movimento de 
placas tectônicas. É um desastre 
natural. Não podemos evitá-lo. 
Podemos tomar medidas preventivas. 
As crianças devem ser ensinadas 
na escola sobre um terremoto. Um 
terremoto pode ocorrer em qualquer 
lugar. Há muitas áreas propensas 
a terremotos. Aqui os terremotos 
ocorrem com mais frequência.

183. Calamidade.183. Calamity.
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Alice had a three-year-old baby boy. He 
was very naughty. He did not allow her 
to work. He cried a lot. He started to 
crawl. Alice had to be after him all the 
time. She could not relax. She woke up 
early in the morning. She had to take 
him to pre-school. He did not let her go. 
She had to sit there till the end of his 
classes. Alice felt very weak. She had no 
time for herself. She could hardly eat 
and sleep. She always had to play with 
her son. Alice was a patient mom. She 
never lost her temper. She patiently 
managed everything. Her husband 
helped with the household work.

Alice tinha um menino de três 
anos. Ele era muito malcriado. Ele 
não permitia que ela trabalhasse. 
Ele chorava muito. Ele começou a 
engatinhar. Alice tinha que estar 
atrás dele o tempo todo. Ela não 
conseguia relaxar. Ela acordou cedo 
de manhã. Ela teve que levá-lo para 
a pré-escola. Ele não a deixou ir. Ela 
teve que sentar lá até o final de suas 
aulas. Alice se sentia muito fraca. 
Ela não tinha tempo para si mesma. 
Ela mal podia comer e dormir. Ela 
sempre teve que brincar com seu 
filho. Alice era uma mãe paciente. 
Ela nunca perdeu a paciência. Ela 
pacientemente conseguiu tudo. Seu 
marido ajudava com o trabalho 
doméstico.

184. Crianças incomodam muito.184. Kids bother a lot.
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Kith worked in a shop. He left for his 
shop. On the way, his car stopped. He 
was worried. There was no gas in his 
car. He was getting late. He had to 
reach work in time. He had to meet a 
few workers. There was no gas station 
nearby. He had to travel too far. He 
would be late. He could be fired. He 
decided that he will work for gas. He 
took out a plank and wrote “I will work 
for gas.” He stood at the side of the 
road. One car stopped. The man in the 
car wanted his parcel to be delivered. 
Kith agreed. He said he would deliver it 
in the evening. The man gave him some 
gas in return. Kith thanked him. He 
reached his office on time.

Kith trabalhava em uma loja. Ele 
saiu para sua loja. No caminho, seu 
carro parou. Ele estava preocupado. 
Não havia gasolina no carro. Ele 
estava ficando atrasado. Ele tinha que 
chegar ao trabalho a tempo. Ele teve 
que encontrar alguns trabalhadores. 
Não havia nenhum posto de gasolina 
próximo. Ele tinha que viajar muito 
longe. Ele estaria atrasado. Ele podia 
ser despedido. Ele decidiu que ele vai 
trabalhar por gasolina. Ele pegou uma 
tábua e escreveu: “Eu trabalharei por 
gasolina.” Ele ficou ao lado da estrada. 
Um carro parou. O homem no carro 
queria que seu pacote fosse entregue. 
Kith concordou. Ele disse que iria 
entregá-lo à noite. O homem deu-lhe 
gasolina em troca. Kith agradeceu-
lhe. Chegou a tempo a seu escritório.

185. Não há gasolina.185. There’s no gas.
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Anne is very health conscious. She 
likes to be healthy and active. She 
does exercise regularly. She likes to 
have a healthy diet. She never forgets 
to include peanuts in her diet. They 
have many health benefits. Peanuts 
contain protein and fiber. They have 
an anti-aging quality. Peanuts are rich 
in energy. It keeps our cholesterol in 
control. Anne gives peanuts to all her 
family members too. She has made it 
a routine. Peanuts are easily available 
in the market. Anne has learned about 
peanuts from her mother. Peanuts taste 
good. We can make so many things 
from peanuts. Peanut butter is the most 
loved product. Oil can also be extracted 
from them. Anne buys peanuts from the 
supermarket.

Anne tem uma saúde consciente. Ela 
gosta de ser saudável e ativa. Ela faz 
exercícios regularmente. Ela gosta 
de ter uma dieta saudável. Ela nunca 
se esquece de incluir amendoim em 
sua dieta. Eles têm muitos benefícios 
para a saúde. Os amendoins contêm 
proteínas e fibras. Eles têm uma 
qualidade antienvelhecimento. 
Amendoins são ricos em energia. 
Ele mantém nosso colesterol no 
controle. Anne dá amendoim a todos 
os membros de sua família também. 
Ela fez uma rotina. Amendoins são 
facilmente disponíveis no mercado. 
Anne aprendeu sobre amendoim com 
sua mãe. Amendoim tem um gosto 
bom. Podemos fazer tantas coisas de 
amendoim. A manteiga de amendoim 
é o produto mais amado. O óleo 
também pode ser extraído deles. Anne 
compra amendoim no supermercado.

186. Anne gosta de frutas.186. Anne likes fruits.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.198

198

Página

Eva went on a vacation. She loves 
shopping. She spends a lot on shopping. 
She loves wearing new clothes. She has 
an overstuffed closet. Still, she buys 
clothes. Eva went to New York. She 
visited shopping malls. She spent 500 
US$ shopping. She bought a beautiful 
jacket. The jacket was pink in color. 
Pink was her favorite color. Her mother 
liked the jacket. She showed her jacket 
to her friends too. Her friend Emily 
borrowed Eva’s jacket for a birthday 
party. Eva loved her jacket. She washed 
it properly. She did not let the maid 
wash her jacket. She washed it herself. 
Her jacket had six pockets. She could 
easily keep her money and keys. She 
doesn’t have to carry a bag.

Eva saiu de férias. Ela adora fazer 
compras. Ela gasta muito em 
compras. Ela adora usar roupas 
novas. Ela tem um armário lotado. 
Ainda assim, ela compra roupas. 
Eva foi para Nova York. Ela visitou 
shopping centers. Ela gastou U$ 
500.00 compras. Ela comprou um 
belo casaco. O casaco era de cor rosa. 
Rosa era sua cor favorita. Sua mãe 
gostava da jaqueta. Ela mostrou seu 
casaco para seus amigos também. Sua 
amiga Emily emprestou o casaco de 
Eva para uma festa de aniversário. 
Eva amava seu casaco. Ela o lavou 
corretamente. Ela não deixou que 
a empregada lavasse o casaco. Ela 
mesmo lavou o casaco. Sua jaqueta 
tinha seis bolsos. Ela poderia 
facilmente manter seu dinheiro e 
chaves. Ela não tem que carregar uma 
mochila.

187. Férias.187. Vacation.
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Jack came back from his office. He lived 
alone in an apartment. He was very 
tired. He had his dinner. He went to 
sleep. Before he could sleep, he heard 
a noise. Jack was scared. The lights 
went off. He was not willing to get up. 
He again heard a thumping noise. He 
shouted, “Who’s there?” No one replied. 
He got down from the bed. He gathered 
courage. He turned on his flashlight. He 
went to the living room. He did not find 
anyone. He moved towards his kitchen. 
He saw a kitten sitting on the table. The 
kitten was busy drinking milk. Jack 
had forgotten to keep the milk in the 
refrigerator. The kitten emptied the 
bowl. The kitten saw Jack. It jumped 
out of the window.

Jack voltou do escritório. Ele morava 
sozinho em um apartamento. Ele 
stava muito cansado. Ele jantou. Ele 
foi dormir. Antes que pudesse dormir, 
ouviu um barulho. Jack estava 
assustado. As luzes se apagaram. Ele 
não estava disposto a se levantar. 
Ele novamente ouviu um ruído 
estrondoso. Ele gritou: “Quem está 
aí?” Ninguém respondeu. Ele desceu 
da cama. Ele reuniu coragem. Ele 
ligou a lanterna. Ele foi para a sala de 
estar. Ele não encontrou ninguém. Ele 
se dirigiu para a cozinha. Ele viu um 
gatinho sentado na mesa. O gatinho 
estava ocupado bebendo leite. Jack 
tinha esquecido de manter o leite na 
geladeira. O gatinho esvaziou a tigela. 
O gatinho viu Jack. Ele saltou para 
fora da janela.

188. Um gatinho.188. A kitten.
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Alexander owns a big company. He 
is very handsome. He is very hard 
working. He has a lot of money. He 
has a big house. He has many cars. 
Bella works in his office. She is a junior 
employee. Bella likes Alexander. 
Alexander always supports her. He 
cares for her. Bella is beautiful. She 
earns less. She is in love with Alexander. 
She wants to marry him. She works 
hard. She wants to be appreciated by 
Alexander. Bella told her friend about 
her feelings. She asked her friend, “Will 
he marry me?” Bella’s friend asks her 
to tell Alexander about her feelings. 
She said that he also likes her. Bella is 
anxious. She wants to be Alexander’s 
wife.

Alexander é dono de uma grande 
empresa. Ele é muito bonito. Ele 
é muito trabalhador. Ele tem um 
monte de dinheiro. Ele tem uma 
casa grande. Ele tem muitos carros. 
Bella trabalha em seu escritório. Ela 
é uma funcionária jovem. Bella gosta 
de Alexander. Alexander sempre a 
apoia. Ele cuida dela. Bella é linda. 
Ela ganha menos. Ela está apaixonada 
por Alexander. Ela quer casar com 
ele. Ela trabalha muito. Ela quer ser 
apreciada por Alexander. Bella contou 
a sua amiga sobre seus sentimentos. 
Ela perguntou a sua amiga: “Será que 
ele vai se casar comigo?” A amiga de 
Bella pediu para ela dizer a Alexander 
sobre seus sentimentos. Ela disse 
que ele também gosta dela. Bella 
está ansiosa. Ela quer ser a esposa de 
Alexander.

189. Um casal.189. A couple.
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Jacob and Sophia were friends. They 
went to the same school. They played 
together. They ate together. They 
both lived in an apartment. Sophia’s 
apartment was next to Jacob’s 
apartment. Their house had a common 
wall. In the evening their parents did 
not allow them to go out to play. They 
wanted to play all the time. Jacob came 
up with an idea. He made a hole in the 
wall. They could now talk to each other 
through the hole. Jacob’s mother saw 
the hole while cleaning. She was angry. 
She scolded Jacob. He started to cry. 
Jacob’s mother felt bad. She said that he 
could meet Sophia. It could have hurt 
Jacob. He promised not to do it again.

Jacob e Sophia eram amigos. Eles iam 
para a mesma escola. Eles brincavam 
juntos. Eles comiam juntos. Ambos 
moravam em um apartamento. O 
apartamento de Sophia estava ao lado 
do apartamento de Jacob. Sua casa 
tinha uma parede comum. À noite, 
seus pais não lhes permitiam sair 
para brincar. Eles queriam brincar 
o tempo todo. Jacob teve uma ideia. 
Ele fez um buraco na parede. Podiam 
agora falar um com o outro através 
do furo. A mãe de Jacob viu o buraco 
enquanto limpava. Ela estava brava. 
Ela repreendeu Jacob. Ele começou 
a chorar. A mãe de Jacob sentiu-se 
mal. Ela disse que poderia encontrar 
Sophia. Isso poderia ter machucado 
Jacob. Ele prometeu não fazê-lo 
novamente.

190. Vizinhos e amigos.190. Neighbors and friends.
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Robert had a car. His car was blue in 
color. His car was big. Robert loved his 
car. He liked a clean car. He cleaned his 
car every Sunday. He went to the office 
in his car. He cleaned it himself. He did 
not allow anyone to create any mess 
in his car. Robert and his kids went 
shopping in their car. They all loved the 
car. They bought accessories for the car. 
Robert did not let anyone drive his car. 
He cleaned the car with soap and water. 
Robert spent a lot on his car. A clean car 
smells good. A clean car is comfortable 
to sit in. It is a healthy habit to clean 
your car. Clean windows and glass 
ensure better visibility.

Robert tinha um carro. Seu carro era 
de cor azul. Seu carro era grande. 
Robert amava seu carro. Ele gostava 
de um carro limpo. Ele limpa seu 
carro todos os domingos. Ele ia 
para o escritório em seu carro. Ele 
mesmo limpava. Ele não permitia que 
ninguém fizesse qualquer bagunça em 
seu carro. Robert e seus filhos foram 
fazer compras no carro deles. Todos 
amaram o carro. Eles compraram 
acessórios para o carro. Robert não 
deixou ninguém dirigir seu carro. 
Limpava o carro com água e sabão. 
Robert gastou muito em seu carro. 
Um carro limpo cheira bem. Um 
carro limpo é confortável para se 
sentar dentro. É um hábito saudável 
para limpar seu carro. Janelas 
limpas e vidro garantem uma melhor 
visibilidade.

191. Um carro amado.191. A beloved car.
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Evelyn is a college student. Evelyn has a 
lot of cash. She collected cash since her 
childhood. She has the habit of saving 
money. She does not keep her money 
in the bank. She keeps the cash with 
her. She never spends the cash. She 
wants to collect more cash. Her mother 
keeps Evelyn’s cash in her drawer. She 
keeps it safely. She has collected around 
$10,000. She wants to buy a car. She 
wants to gift a car to her father. They 
have no car. Evelyn loves her parents. 
Her father gives her pocket money every 
month. She hardly spends anything 
from it. She saves all the money. Evelyn 
is a very good and responsible girl. Her 
parents are proud of her.

Evelyn é uma estudante universitária. 
Evelyn tem muito dinheiro. Ela 
coletava dinheiro desde a infância. 
Ela tem o hábito de poupar dinheiro. 
Ela não mantém seu dinheiro no 
banco. Ela mantém o dinheiro com 
ela. Ela nunca gasta o dinheiro. Ela 
quer coletar mais dinheiro. Sua mãe 
mantém o dinheiro de Evelyn em sua 
gaveta. Ela mantém em segurança. 
Ela coletou cerca de US $ 10.000. 
Ela quer comprar um carro. Ela quer 
presentear um carro para seu pai. 
Eles não têm carro. Evelyn ama seus 
pais. Seu pai dá sua mesada todos 
os meses. Ela quase não gasta nada 
desse dinheiro. Ela economiza todo o 
dinheiro. Evelyn é uma menina muito 
boa e responsável. Seus pais estão 
orgulhosos dela.

192. Evelyn economiza dinheiro.192. Evelyn saves money.
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A mayor is a municipal government 
officer. He is the head of a city or 
town. He takes care of his people. 
Sebastian was a mayor. He had called 
for a meeting. He wanted to discuss 
the problems of people. He was newly 
elected. All the officers arrived on time 
for the meeting. They were waiting for 
the mayor. The mayor was late. He 
did not arrive. An officer called him. 
Sebastian said he forgot the timing of 
the meeting. The officers were shocked. 
A mayor should be responsible. He 
carries a huge responsibility on his 
shoulders. He cannot be careless. 
People have great hopes attached 
with him. He has to look after their 
problems. Sebastian reached the venue. 
He was three hours late. He kept 
everyone waiting. He apologized for 
being late.

Um prefeito é um oficial do governo 
municipal. Ele é o chefe de um 
centro ou cidade. Ele cuida do seu 
povo. Sebastian era prefeito. Ele 
tinha convocado uma reunião. Ele 
queria discutir os problemas das 
pessoas. Ele era recém-eleito. Todos 
os oficiais chegaram a tempo para a 
reunião. Eles estavam esperando o 
prefeito. O prefeito estava atrasado. 
Ele não chegou. Um oficial ligou para 
ele. Sebastian disse que esqueceu o 
momento da reunião. Os policiais 
ficaram chocados. Um prefeito deve 
ser responsável. Ele carrega uma 
enorme responsabilidade sobre seus 
ombros. Ele não pode ser descuidado. 
As pessoas têm grandes esperanças 
ligadas a ele. Ele tem que cuidar de 
seus problemas. Sebastian chegou ao 
local. Ele estava com três horas de 
atraso. Ele manteve todos à espera. 
Ele se desculpou por estar atrasado.

193. O político.193. The politician.
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Oliver owned a restaurant. The 
restaurant was very famous. They 
served yummy food. Oliver had kept 
good cooks. They cooked tasty food. 
Many people visited the restaurant. 
There was too much rush on Saturdays 
and Sundays. People ordered food 
online. They delivered hot and 
fresh food on time. Oliver became 
very famous. He opened two more 
restaurants. He earned a lot. He bought 
a new house and a car. The restaurant 
was neat and clean. Customers loved 
the service. The ambiance was very 
soothing. The restaurant was known for 
its home delivery service. They offered 
discounts. They delivered on time. The 
food was hot and packed properly. 
They gave one small complimentary ice 
cream box with every home delivery. 
People loved the service.

Oliver era dono de um restaurante. 
O restaurante era muito famoso. 
Eles serviam deliciosa comida. Oliver 
mantinha bons cozinheiros. Eles 
preparavam deliciosas comidas. 
Muitas pessoas visitavam o 
restaurante. Havia muita pressa nos 
sábados e domingos. Pessoas pedia 
comida on-line. Eles entregavam 
pratos quentes e comida fresca no 
horário. Oliver ficou muito famoso. 
Ele abriu mais dois restaurantes. Ele 
ganhava muito. Ele comprou uma 
casa nova e um carro. O restaurante 
era limpo e em boas condições. 
Os clientes adoravam o serviço. 
O ambiente era muito calmo. O 
restaurante era conhecido por seu 
serviço de entrega em domicílio. Eles 
ofereciam descontos. Eles entregavam 
na hora certa. A comida era quente 
e embrulhada adequadamente. Eles 
davam uma pequena caixa de sorvete 
de cortesia com cada entrega a 
domicilio. Pessoas amavam o serviço.

194. Bons pratos194. Goods Dishes.
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Natalie lived in New York City. It was 
too hot. She felt very uncomfortable. 
She fell sick. She wanted to relax. She 
could not bear the heat. It was not her 
cup of tea. She was bored. She wanted a 
change. She decided to go to her aunt’s 
place. Her aunt lived in Boston. Natalie 
packed her bags. She left for Boston. 
She was very happy. She reached the 
destination. She was shocked. Boston 
was hotter than New York. She was 
disheartened. Her aunt picked her up. 
Natalie was not happy. She told her 
aunt she had come from hot to hot. Her 
aunt took her to an ice-cream parlor. 
Natalie had her favorite ice cream. She 
felt better.

Natalie morava em Nova York. 
Era muito quente. Sentia-se muito 
desconfortável. Ela adoeceu. Ela 
queria relaxar. Não suportava o 
calor. Não era a praia dela. Ela estava 
entediada. Ela queria uma mudança. 
Ela decidiu ir para casa de sua tia. 
Sua tia morava em Boston. Natalie 
empacotou as malas. Ela partiu 
para Boston. Ela estava muito feliz. 
Ela chegou ao destino. Ela estava 
chocada. Boston estava mais quente 
que Nova York. Ela ficou desanimada. 
Sua tia percebeu isso. Natalie não 
estava feliz. Ela disse a sua tia que 
ela tinha vindo do calor para o calor. 
Sua tia a levou a um salão de sorvetes. 
Natalie tomou seu sorvete favorito. 
Ela se sentiu melhor.

195. As cidades mais quentes.195. The hottest cities.
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Caroline is fed up with her daughter 
Amy’s eating habits. All she knows is 
to eat. In the morning she eats. In the 
afternoon she eats. At night she eats. In 
between also she is always eating. Amy 
has grown fatter. Caroline is worried 
about her health. She does not allow her 
to eat all the time. Amy starts crying. 
She gets angry. Her metabolism has 
dropped. She has become inactive. 
Caroline took her to see a doctor. The 
doctor did a checkup. Her eating habit 
is due to a deficiency. The doctor has 
asked her to come for regular checkups. 
He has given her a proper diet chart. 
The doctor has asked Caroline not to 
give greasy food to Amy.

Caroline está farta dos hábitos 
alimentares da filha Amy. Tudo o 
que ela sabe é comer. De manhã 
ela come. À tarde come. À noite 
ela come. E Entre esse período 
também ela está sempre comendo. 
Amy está engordando. Caroline está 
preocupada com sua saúde. Ela não 
permite que ela coma o tempo todo. 
Amy começa a chorar. Ela se zanga. 
Seu metabolismo caiu. Ela se tornou 
inativa. Caroline a levou para ver um 
médico. O médico fez um check-up. 
O hábito alimentar dela é devido a 
uma deficiência. O médico pediu-lhe 
para fazer exames regulares. Ele lhe 
deu um gráfico de dieta adequada. O 
médico pediu a Caroline para não dar 
comida gordurosa a Amy.

196. Caroline come muito.196. Caroline eats a lot.
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It was a Sunday. Annabelle had just 
finished with her exams. She had been 
waiting for this day a long time. She 
was very happy. She was going on a 
trip. Annabelle and her friends left 
for a local beach. It was a fun time for 
them. Annabelle’s father went along 
with them. They reached it on time. 
All of them jumped into the water in 
their beachwear. They had fun at the 
beach. They clicked pictures. They 
danced. They sang. They were hungry. 
Annabelle’s father bought them some 
snacks. They were full. They wanted 
to relax. They took a sun bath. It was 
time to leave. It grew darker in the 
evening. They came back home with 
lots of beautiful memories. Annabelle 
said thank you to her father and went to 
sleep.

Era um domingo. Annabelle acabara 
de terminar os exames. Ela estava 
esperando por esse dia há muito 
tempo. Ela estava muito feliz. Ela 
estava indo para uma viagem. 
Annabelle e seus amigos partiram 
para uma praia local. Foi um 
momento divertido com eles. O pai 
de Annabelle os acompanhou. Eles 
chegaram lá no horário. Todos eles 
saltaram na água em sua roupa de 
praia. Eles se divertiram na praia. 
Eles tiraram fotos. Eles dançaram. 
Eles cantaram. Eles estavam com 
fome. O pai de Annabelle comprou 
alguns petiscos para eles. Eles 
estavam cheios. Eles queriam relaxar. 
Eles tomaram um banho de sol. Era 
hora de partir. A noite ficou mais 
escura. Eles voltaram para casa com 
muitas lembranças bonitas. Annabelle 
disse obrigado a seu pai e foi dormir.

197. Praia e boas lembranças.197. Beach and good memories.
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Myra was in a committed relationship. 
She loved her boyfriend, Alex. They 
were family friends. Alex was short 
tempered. Myra cared for him a lot. 
Alex never cared about Myra’s feelings. 
He shouted at her. He did not buy 
gifts for her. He never took her out for 
a dinner. Myra brought gifts for him. 
She called him daily. She celebrated 
his birthday. Myra was very hurt. She 
had a mean boyfriend. She could not 
bear more. She decided to give up on 
her relationship. She cried a lot. She 
still loved Alex. They were childhood 
friends. Alex was not ready to improve. 
He became more arrogant. Myra broke 
up with him. She didn’t want to but had 
to do it.

Myra estava em um relacionamento 
comprometido. Ela amava seu 
namorado, Alex. Eles eram amigos 
de família. Alex era um pouco 
temperado. Myra gostava muito 
dele. Alex nunca se importava com 
os sentimentos de Myra. Ele gritava 
com ela. Ele não comprava presentes 
para ela. Ele nunca a levava para um 
jantar. Myra trazia presentes para 
ele. Ela o ligava diariamente. Ela 
comemorou o aniversário dele. Myra 
estava muito magoada. Ela tinha 
um namorado ruim. Ela não podia 
suportar mais. Ela decidiu desistir 
de seu relacionamento. Ela chorou 
muito. Ela ainda amava Alex. Eram 
amigos de infância. Alex não estava 
pronto para melhorar. Ele se tornou 
mais arrogante. Myra terminou com 
ele. Ela não queria mas tinha de fazê-
lo.

198. Um mau relacionamento198. A bad relationship
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Jennifer wanted to buy a washing 
machine. She had saved some money. 
The washing machine would have made 
her work easier. It is easy to wash and 
dry clothes. It saves time. It is faster. It 
does not require physical strength. In 
winters it is a great help. Clothes can 
be dried in the machine. There is no 
sunlight outside during winter. Jennifer 
was not very rich. She could not afford 
to buy a washing machine. She asked 
her husband for it. He did not agree. 
Jennifer saved from her salary. She 
had saved enough. She could now buy 
it. She was happy to bring it home. She 
chose a company. She bought a washing 
machine of her favorite color.

Jennifer queria comprar uma 
máquina de lavar roupa. Ela tinha 
economizado dinheiro. A máquina 
de lavar roupa teria facilitado seu 
trabalho. É fácil lavar e secar roupas. 
Economiza tempo. É mais rápido. 
Não requer força física. Nos invernos 
é uma grande ajuda. A roupa pode 
ser seca na máquina. Não há luz 
solar durante o inverno. Jennifer não 
era muito rica. Não podia comprar 
uma máquina de lavar roupa. Ela 
perguntou ao marido por isso. Ele não 
concordou. Jennifer economizou seu 
salário. Ela economizou o suficiente. 
Agora podia comprá-la. Ela estava 
feliz em trazer para casa. Ela escolheu 
uma empresa. Ela comprou uma 
máquina de lavar de sua cor favorita

199. Máquina de lavar roupa.199. Washing machine.
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A woman who is using a toothbrush 
likes it very much. The toothbrush 
cleans her teeth. It feels soft when used 
with toothpaste. She rinses her mouth 
after brushing her teeth. It refreshes 
her breath. She brushes her teeth 
twice every day. She brushes her teeth 
once in the morning and once before 
going to bed. She has a beautiful smile. 
People like talking to her. Her teeth 
are strong. She never visits a doctor for 
tooth problems. She can eat all types 
of foods. She has never felt pain in her 
teeth. She wants to become a dentist to 
help other people with their teeth. She 
recommends for everyone to brush their 
teeth every day.

Uma mulher que está usando uma 
escova de dentes gosta muito disso. 
A escova limpa os dentes. Ela parece 
macia quando usado com pasta de 
dente. Ela enxagua a boca depois 
de escovar os dentes. Refresca a 
respiração. Ela escova os dentes duas 
vezes por dia. Ela escova os dentes 
uma vez na parte da manhã e uma vez 
antes de ir para a cama. Ela tem um 
belo sorriso. As pessoas gostam de 
falar com ela. Seus dentes são fortes. 
Ela nunca visita um médico para 
problemas dentários. Ela pode comer 
todos os tipos de alimentos. Ela 
nunca sentiu dor nos dentes. Ela quer 
se tornar uma dentista para ajudar 
outras pessoas com seus dentes. Ela 
recomenda para todos escovarem os 
dentes todos os dias.

200. Escovar os dentes.200. Brush the teeth.
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The flu vaccine is available by a shot. 
It is important to get a flu shot. It 
keeps us healthy. It prevents us from 
getting infected. Every year we must 
get a flu shot. One must remember to 
get vaccinated. We must always ask, 
“Where is my flu shot?” We can get 
our flu shot at our primary health care 
provider’s office. The flu shot may have 
some side effects. It can cause minor 
pain or fever. Getting vaccinated will 
protect people around you. The flu 
shot is the best way to avoid influenza. 
Young children must get the flu shot. 
Otherwise, they might spread the 
infection in schools. Every parent must 
get their child vaccinated.

A vacina contra a gripe está disponível 
por uma injeção. É importante tomar 
uma vacina contra a gripe. Mantém-
nos saudáveis. Ela nos impede 
de ficar infectado. Todos os anos, 
temos de obter uma vacina contra 
a gripe. Lembre-se de se vacinar. 
Devemos sempre perguntar: “Onde 
está a minha vacina contra a gripe?” 
Podemos obter a vacina contra a 
gripe no escritório do nosso pronto 
socorro. A vacina contra a gripe pode 
ter alguns efeitos colaterais. Pode 
causar dor leve ou febre. Vacinar-se 
irá proteger as pessoas ao seu redor. 
A vacina contra a gripe é a melhor 
maneira de evitar a gripe. As crianças 
pequenas devem ser vacinadas contra 
a gripe. Caso contrário, eles podem 
espalhar a infecção nas escolas. Cada 
pai deve ter seu filho vacinado.

201. Vacina preventiva.201. Preventive vaccine.
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Kate’s exams were about to start 
next month. She had to study a lot. 
She had to make projects. She had a 
huge syllabus. She had to complete it. 
She was very nervous. She called her 
friends. They came to her place for a 
study group. They decided to study 
together. It was late night. They felt 
very sleepy. They wanted to relax. But 
they had so much to study. Still, they 
felt sleepy. They took a nap. They did 
not realize that they slept for the whole 
night. Kate’s mom entered their room. 
She saw them sleeping. She thought 
they were studying for the whole night. 
She asked them to get up. Kate was very 
upset. She did not want to sleep for the 
whole night.

Os exames de Kate estavam prestes a 
começar no próximo mês. Ela tinha 
que estudar muito. Ela tinha que 
fazer projetos. Ela tinha um currículo 
enorme. Ela precisava completá-lo. 
Estava muito nervosa. Ela chamou 
seus amigos. Eles vieram a sua 
casa para um grupo de estudo. Eles 
decidiram estudar juntos. Era tarde 
da noite. Eles se sentiram muito 
sonolentos. Eles queriam relaxar. 
Mas tinham tanto para estudar. Ainda 
assim, sentiam sono. Eles tiraram 
uma soneca. Eles não perceberam 
que dormiram durante toda a noite. 
A mãe de Kate entrou em seu quarto. 
Ela os viu dormindo. Ela pensou que 
estavam estudando a noite inteira. 
Ela pediu que se levantassem. Kate 
ficou muito chateada. Ela não queria 
dormir durante toda a noite.

202. Ela é uma estudante rígida.202. She is a hard student.
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Kevin went to a party. He loves eating. 
He loves hot dogs. He cannot resist hot 
dogs. In the party, they served delicious 
snacks. They also had delicious food 
items for dinner. But Kevin wanted to 
have hot dogs. He ate three dogs, but it 
was not enough for him. He wanted to 
have more. Kevin eats hot dogs daily. 
He puts onion and mayonnaise on 
them. It makes them yummier. He takes 
hot dogs for his lunch. Kevin’s mother 
makes yummy hot dogs. Kevin’s friends 
like hot dogs prepared by her. Kevin 
always keeps a packet of hot dogs in his 
refrigerator. He eats them whenever 
he feels hungry. Kevin has also learned 
to prepare hot dogs. He prepares them 
himself when his mother is not at home.

Kevin foi a uma festa. Ele adora 
comer. Ele adora cachorro quente. 
Ele não resiste cachorros quentes. Na 
festa, eles serviram lanches deliciosos. 
Eles também tinham deliciosos itens 
de comida para o jantar. Mas Kevin 
queria comer cachorro-quente. Ele 
comeu três, mas não foi suficiente 
para ele. Ele queria comer mais. Kevin 
come cachorros quentes diariamente. 
Ele coloca cebola e maionese sobre 
eles. Faz-lhes mais gostosos. Ele leva 
cachorros quentes para o almoço. A 
mãe de Kevin faz cachorros quentes 
gostosos. Os amigos de Kevin gostam 
de cachorro-quente preparados por 
ela. Kevin sempre mantém um pacote 
de cachorros-quentes na geladeira. 
Ele os come sempre que sente fome. 
Kevin também aprendeu a preparar 
cachorros-quentes. Ele os prepara 
quando sua mãe não está em casa.

203. Lanches deliciosos.203. Delicious snacks.
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Robert took a day off from work. He 
was very bored. He wanted to relax. He 
wanted to have some fun. He wanted 
to relive his childhood days. He was 
tired of working daily. He called his best 
friend, Peter. He asked Peter to come to 
his place. Peter came to his place. They 
had lunch together. They had coffee. 
Robert told Peter, “Let’s go fishing.” 
Peter agreed. He was very happy. They 
went fishing when they were in school. 
It was their hobby. Robert and Peter 
were childhood friends. Robert quickly 
got ready. They went to the nearby 
pond. They caught many fish. They were 
very happy. Robert felt very relaxed. He 
was happy to go to work again.

Robert tirou um dia de folga do 
trabalho. Estava muito entediado. 
Ele queria relaxar. Ele queria se 
divertir. Ele queria reviver seus dias 
de infância. Ele estava cansado de 
trabalhar diariamente. Ele chamou 
seu melhor amigo, Peter. Ele pediu 
a Peter para vir para sua casa. Pedro 
veio a sua casa. Eles almoçaram 
juntos. Eles tomaram café. Robert 
disse a Peter: “Vamos pescar.” Peter 
concordou. Ele estava muito feliz. 
Eles iam pescar quando estavam 
na escola. Era seu hobby. Robert 
e Peter eram amigos de infância. 
Robert rapidamente se aprontou. 
Eles foram para a lagoa próxima. 
Pegaram muitos peixes. Eles estavam 
muito felizes. Robert sentiu-se muito 
relaxado. Ele estava feliz por voltar a 
trabalhar.

204. Relaxando e pescando.204. Relaxing and fishing.
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Jayden is a college student. He loves 
adventure. He loves going on a trip. 
Every year he visits a different place. 
He saves money for his trip. He loves to 
drive. He has his own car. He takes his 
family for a trip. This year he planned 
to go on a mountain drive.  He loves the 
mountain. He loves the view. Jayden’s 
family was very excited for the trip. His 
younger sister did the shopping. It was 
the winter season. They bought warm 
clothes. They did the packing and left 
for the trip. Driving in the mountains 
provides many challenges. It was an 
amazing experience. The weather was 
very good. Jayden and his family had a 
memorable trip.

Jayden é um estudante universitário. 
Ele adora aventura. Ele adora ir para 
uma viagem. Todos os anos ele visita 
um lugar diferente. Ele economiza 
dinheiro para sua viagem. Ele adora 
dirigir. Ele tem seu próprio carro. Ele 
leva sua família para uma viagem. 
Este ano ele planejou dirigir pela 
montanha. Ele ama a montanha. Ele 
adora a vista. A família de Jayden 
estava muito animada para a viagem. 
Sua irmã mais nova fez as compras. 
Estava na temporada de inverno. 
Compraram roupas quentes. Eles 
fizeram a embalagem e partiram para 
a viagem. Dirigir nas montanhas 
fornece muitos desafios. Foi uma 
experiência incrível. O tempo estava 
muito bom. Jayden e sua família teve 
uma viagem memorável.

205. O homem gosta de 
aventura.

205. Man likes adventure.
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One Monday afternoon, Mike, adopting 
a very unusual style, wore a hoody. 
Nobody would ever think of wearing 
a hoody on a very hot day. His friends 
also wondered why he was being weird. 
They became a little aloof with Mike 
that day. The next day, Mike wore a 
hoody again, this time of a different 
color. This went on every day for a week 
and his friends gradually got used to it. 
Finally, on the eighth day, Mike wore 
a plain white shirt, acting like nothing 
had been amiss for the past week. One 
of his friends asked him, “Are you 
finally done with your hoody fashion?” 
“What hoody fashion?” Mike asked. 
“Last week, everyday, you kept on 
wearing a hoody.” And then Mike said, 
“What? I was on vacation last week. I 
just got home this morning. ”

Uma tarde de segunda-feira, Mike, 
adotando um estilo muito incomum, 
vestiu um moletom. Ninguém jamais 
pensaria em usar um moletom em 
um dia tão quente. Seus amigos 
também se perguntavam por que ele 
estava sendo estranho. Eles ficaram 
um pouco distante de Mike naquele 
dia. No dia seguinte, Mike vestiu um 
moletom de novo, desta vez de uma 
cor diferente. Isso aconteceu todos 
os dias durante uma semana e seus 
amigos aos poucos se acostumaram 
com isso. Finalmente, no oitavo dia, 
Mike usava uma camisa branca e 
lisa, agindo como se nada tivesse 
acontecido na semana passada. 
Um de seus amigos lhe perguntou: 
“Você finalmente acabou com a sua 
mania de moletom?” “Que mania de 
moletom?”, Perguntou Mike. “Na 
semana passada, todos os dias, você 
mantinha em usar um moletom.” E 
então Mike disse: “O quê? Eu estava 
de férias na semana passada. Acabei 
de chegar em casa esta manhã.”

206. Estilo de Vida206. Lifestyle
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George doesn’t like sickness. He doesn’t 
want to take medicine or go to the 
doctor. He does not want to catch any 
disease, especially not Swine Flu. He 
hates sneezing, coughing, a runny nose, 
and watery eyes. He saw his friend 
with Swine Flu, and then his sister, and 
then his dad. He became so paranoid 
that he decided to quit his job and just 
stayed home all the time. He resorted 
to an online job. One day, Liza, his 
high school friend and long-time secret 
crush, sent him a message to ask for 
help with something. He couldn’t help 
but said yes so that Liza would come 
over. He was looking forward to seeing 
her again. When Liza knocked on his 
door, George opened it and was greeted 
by a Liza sneezing non-stop, with her 
eyes watering eye, running nose and 
hacking cough.

George não gosta de doença. Ele não 
quer tomar remédio ou ir ao médico. 
Ele não quer pegar nenhuma doença, 
especialmente a gripe suína. Ele odeia 
espirrar, tossir, um nariz escorrendo 
e olhos lacrimejantes. Ele viu seu 
amigo com gripe suína, e depois sua 
irmã, e depois seu pai. Tornou-se 
tão paranoico que decidiu deixar o 
emprego e ficou em casa o tempo 
todo. Ele recorreu a um emprego 
on-line. Um dia, Liza, sua amiga da 
escola e paixão secreta de longa data, 
enviou-lhe uma mensagem para pedir 
ajuda com uma coisa. Ele não podia 
ajudar mas disse sim então Liza veio 
até ele. Ele estava ansioso para vê-
la novamente. Quando Liza bateu 
em sua porta, George a abriu e foi 
recebido por uma Liza espirrando 
sem parar, com os olhos molhados, o 
nariz escorrendo e a tosse.

207. Estar doente é terrível207. Being sick is terrible
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One fine day, Mr. George went to his 
friend, Mr. Carter to ask for a favor. 
“Can I borrow $1,000 from you, my 
friend?” Mr. George asked. “Sure, 
you can. You know you are one of 
my friends,” Mr. Carter replied. Mr. 
George’s face lit up upon hearing his 
friend’s response. He had been trying to 
borrow money from other colleagues to 
pay for his daughter’s hospitalization. 
“I know from the look on your face that 
you are facing a big problem” Mr. Carter 
added. “I wanted to help a good friend 
and ease his trouble. Money is just a 
piece of paper used to buy and pay for 
things. Friendship is greater and more 
important,” he further stated. “I thank 
God I have a friend like you, Carter,” 
Mr. George uttered, so thankful that he 
shed a tear.

Um belo dia, o Sr. George foi até seu 
amigo, o Sr. Carter para pedir um 
favor. - Posso te pedir emprestado 
US $ 1.000, meu amigo? - Perguntou 
George. “Claro que você pode. Você 
sabe que é um dos meus amigos “, 
respondeu Carter. O rosto de George 
se iluminou ao ouvir a resposta de 
seu amigo. Ele estava tentando pedir 
dinheiro emprestado a outros colegas 
para pagar a hospitalização da filha. 
“Eu sei pelo olhar em seu rosto que 
você está enfrentando um grande 
problema” Sr. Carter acrescentou. “Eu 
queria ajudar um bom amigo e aliviar 
seu problema. O dinheiro é apenas 
um pedaço de papel usado para 
comprar e pagar coisas. A amizade é 
maior e mais importante “, afirmou. - 
Agradeço a Deus que tenho um amigo 
como você, Carter - disse George, 
tão agradecido que derramou uma 
lágrima.

208. O Sr. George precisa de 
dinheiro

208. Mr. George needs money
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One day, Hannah approached her 
father while he was repairing their 
truck. She had seen that the truck was 
loaded with logs from the woods. She 
remembered something she had seen 
on the news. The woods are home to 
wild animals. But trees had been getting 
scarce due to unsustainable logging. 
Hannah asked her father, “Dad, are you 
happy with our home?” The father was 
quite shocked by the question, but he 
managed to answer, “Yes, dear. Why do 
you ask?” Hannah replied, “If people 
tried to destroy our house, would you 
be mad?” Hannah’s father was taken 
aback but responded, “Yes, my dear. 
But I won’t let it happen.” Hannah gave 
her father a sad look and said, “But you 
are destroying the animals’ homes by 
cutting the trees in the woods.”

Um dia, Hannah se aproximou de seu 
pai enquanto ele estava consertando 
seu caminhão. Ela tinha visto que 
o caminhão estava carregado com 
troncos da floresta. Lembrou-se de 
algo que tinha visto nas notícias. 
As madeiras são o lar de animais 
selvagens. Mas as árvores haviam 
ficado escassas devido à exploração 
insustentável. Hannah perguntou a 
seu pai: “Pai, você está feliz com nossa 
casa?” O pai ficou bastante chocado 
com a pergunta, mas ele conseguiu 
responder: “Sim, querida. Por que 
você pergunta? “Hannah respondeu:” 
Se as pessoas tentassem destruir 
nossa casa, você ficaria furioso? “O 
pai de Hannah ficou surpreso, mas 
respondeu:” Sim, minha querida. Mas 
eu não deixarei que isso aconteça. 
“Hannah deu a seu pai um olhar triste 
e disse:” Mas você está destruindo as 
casas dos animais cortando as árvores 
no bosque “.

209. Mantenha a selva viva209. Keep the Jungle alive
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Marvin is a diligent policeman. He loves 
his job and carries out his duties. It is 
summertime, and his team is starting 
a fire prevention program. Marvin is 
tasked to promote ways to avoid fire 
incidents. He reminds residents to 
always unplug appliances. He tells 
children not to play with matches. He 
talks to parents about turning off stoves 
and heaters when not in use. He gives 
safety tips to anyone who asks. Marvin 
is doing a great job. One morning, 
there is an emergency meeting. Quite 
alarmed, Marvin leaves his unfilled 
coffee cup and quickly goes to work. 
After work, Marvin arrives to find his 
house on fire. Stunned and confused, 
Marvin asks the fireman about what 
happened. The fireman replies, “It’s 
because the homeowner forgot to turn 
off the stove.”

Marvin é um policial aplicado. Ele 
ama seu trabalho e cumpre seus 
deveres. É verão, e sua equipe 
está começando um programa de 
prevenção de incêndio. Marvin é 
encarregado de promover maneiras 
de evitar incidentes de incêndio. 
Ele lembra os moradores de sempre 
desligar os aparelhos. Ele diz para 
as crianças não brincarem com 
fósforos. Ele fala com os pais sobre 
desligar fogões e aquecedores quando 
não estiver em uso. Ele dá dicas de 
segurança para quem pede. Marvin 
está fazendo um ótimo trabalho. 
Uma manhã, há uma reunião de 
emergência. Bastante assustado, 
Marvin deixa sua xícara de café vazia 
e rapidamente vai para o trabalho. 
Depois do trabalho, Marvin chega 
e encontra sua casa em chamas. 
Atordoado e confuso, Marvin 
pergunta ao bombeiro sobre o que 
aconteceu. O bombeiro responde: “É 
porque o dono da casa esqueceu de 
desligar o fogão.”

210. Desligue o fogão210. Turn off the stove
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Grandmother woke up early one day. 
She was excited and in a good mood. 
She prepared our favorite breakfast and 
eagerly woke us up. We were wondering 
if it was her birthday or if someone was 
due to pay her a visit. After breakfast, 
she asked my older brother if he could 
drive for her. My brother nodded as 
if he knew already where they were 
heading. My grandmother went upstairs 
to get ready. I knocked on her door and 
asked if I could come in. She opened 
the door with a smile. “Granny, why are 
you so excited today?” I asked her. “Do 
you want to come with us, sweetie?” 
she responded. “Where are we going?” 
I asked excitedly. “We are going to the 
salon so that I can get my hair dyed. I 
am excited” she told me.

Vovó acordou cedo um dia. Ela 
estava animada e de bom humor. 
Ela preparou o nosso café-da-manhã 
favorito e ansiosamente acordou-nos. 
Estávamos nos perguntando se era o 
aniversário dela ou se alguém deveria 
fazer-lhe uma visita. Depois do café 
da manhã, ela perguntou ao meu 
irmão mais velho se ele poderia dirigir 
para ela. Meu irmão acenou com 
a cabeça como se já soubesse para 
onde estavam indo. Minha avó subiu 
as escadas para se preparar. Bati 
na porta dela e perguntei se podia 
entrar. Ela abriu a porta com um 
sorriso. “Vovó, por que você está tão 
animada hoje?” Eu perguntei a ela. 
“Você quer vir com a gente, querida?” 
Ela respondeu. “Para onde estamos 
indo?” Eu perguntei excitada. “Nós 
estamos indo ao salão de beleza para 
que eu possa tingir meu cabelo. Estou 
animada “ela me disse.

211. A avó está muito animada211. Grandma is very excited
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Peter got out of bed feeling sad. He was 
tired of living and wanted to die. He 
would even ask people around him to 
help him die. They made suggestions, 
because they thought he was joking. 
One said that he should overdose on 
medicine; the other simply offered him 
a noose. Peter was not satisfied with 
their answers. Then, Peter asked Sarah. 
Sarah was pretty and always smiling to 
everyone she talked to. She even talked 
to Peter, who was usually gloomy. Peter 
asked Sarah about how he should kill 
himself. Sarah just beamed and smiled 
at him sincerely. With that, Peter had 
a change of heart. Suddenly he was not 
filled with grief. Instead, he had a new 
purpose. Sarah did not help him die, 
she helped him find a reason to live.

Peter saiu da cama sentindo-se triste. 
Ele estava cansado de viver e queria 
morrer. Ele até pedia às pessoas ao 
seu redor que o ajudassem a morrer. 
Elas faziam sugestões, porque 
achavam que ele estava brincando. 
Um deles disse que deveria tomar 
uma overdose de remédios; O outro 
simplesmente lhe ofereceu um 
laço. Pedro não estava satisfeito 
com suas respostas. Então, Peter 
perguntou a Sarah. Sarah era bonita 
e sempre sorria para todos com 
quem conversava. Ela até falou com 
Peter, que era geralmente sombrio. 
Peter perguntou a Sarah sobre como 
ele deveria se matar. Sarah apenas 
irradiou alegria e sorriu para ele com 
sinceridade. Com isso, Peter teve uma 
mudança no coração. De repente, ele 
não estava cheio de tristeza. Em vez 
disso, ele tinha um novo propósito. 
Sarah não o ajudou a morrer, ela o 
ajudou a encontrar uma razão para 
viver.

212. O sorriso de Sarah212. Sarah’s smile
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Today is my birthday, and I’m excited 
to go to school. My mom cooked a 
delicious breakfast for me. My sister 
hugged me this morning and told me 
to enjoy my day. My brother gave 
me two action figures of my favorite 
superheroes and it made me happy. 
Dad left early for work today, and I am 
wondering what he is going to give me 
when he gets back. On my last birthday, 
he gave me a new smartphone. After 
school, I’m excited to go home and see 
dad. I saw him waving at me in front of 
our house and I ran up to him as fast 
as I could. He gave me a bag. I noticed 
that it was quite heavy, so he helped me 
open it. Then, I saw the gift I had always 
wanted. It was pink, and my name was 
inscribed on it. My dad gave me a cool 
laptop-- the coolest ever.

Hoje é meu aniversário, e estou 
animado para ir para a escola. Minha 
mãe preparou um delicioso café-da-
manhã para mim. Minha irmã me 
abraçou esta manhã e me disse para 
aproveitar meu dia. Meu irmão me 
deu duas figuras de ação de meus 
super-heróis favoritos e isso me fez 
feliz. Papai saiu cedo para o trabalho 
hoje, e eu estou me perguntando o 
que ele vai me dar quando ele voltar. 
No meu último aniversário, ele me 
deu um novo smartphone. Depois da 
escola, estou animado para ir para 
casa e ver o papai. Eu o vi acenando 
para mim na frente de nossa casa e 
corri até ele o mais rápido que pude. 
Ele me deu um saco. Notei que era 
bastante pesado, então ele me ajudou 
a abri-lo. Então, eu vi o presente que 
eu sempre quis. Era rosa, e meu nome 
estava inscrito nele. Meu pai me deu 
um laptop legal - o mais legal de 
todos.

213. O Laptop mais legal213. The coolest laptop
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I woke up this morning not wanting 
to go to class. I told myself that being 
late would be okay since our first class 
would be Physical Education. We just 
play games the whole time, and my 
teacher would not notice if I come early 
or late. I stayed in bed for a couple of 
minutes. I even ate my breakfast slowly. 
I walked to school at a tortoise’s pace. 
I saw my classmates and my teacher 
at the gym playing volleyball. I quietly 
slipped in and joined the cheering 
crowd. I noticed that my teacher was 
looking at me. I smiled at him and 
pretended to have been there since 
the start of class. After the class, he 
approached me. “You are an hour late to 
my class. Do ten pushups” he ordered.

Eu acordei esta manhã não querendo 
ir para a aula. Eu disse a mim 
mesmo que estar atrasado estaria 
tudo bem visto que nossa primeira 
aula era de Educação Física. Nós só 
jogamos partidas o tempo todo, e 
meu professor não iria notar se eu 
chegasse cedo ou tarde. Fiquei na 
cama por alguns minutos. Eu até 
mesmo comi meu café-da-manhã 
lentamente. Caminhei para a escola 
ao ritmo de uma tartaruga. Eu 
vi meus colegas e meu professor 
no ginásio jogando vôlei. Eu 
silenciosamente entrei e me juntei à 
multidão. Percebi que meu professor 
estava olhando para mim. Eu sorri 
para ele e fingi estar lá desde o 
início da aula. Depois da aula, ele se 
aproximou de mim. “Você está uma 
hora atrasado para minha aula. Faça 
dez flexões - ordenou ele.

214. A punição214. The punishment
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The dead bodies he kept are hidden in 
his empty basement. Any moment, she 
would arrive. Just then, the doorbell 
rang. “Come in,” he said while urging 
his visitor to relax. He thought that she 
was so pretty in that white dress, but it’s 
a shame that it’s going to be tainted the 
moment he’d lay his fingers on her. She 
was suspicious of him. This was only 
their 2nd date. When he went to the 
kitchen, she saw him hiding a knife. She 
ran towards the basement and stumbled 
on a pile of plastic bags. She retched at 
the smell of the rotting corpses inside 
it. However, there was only one thing 
she could do to hide. She buried herself 
beneath the bodies and prayed that he 
wouldn’t see her. He didn’t and she 
eventually escaped while thinking how 
lucky she was to have been able to hide 
under the bodies.

Os cadáveres que ele guardava estão 
escondidos em seu porão vazio. A 
qualquer momento, ela chegaria. 
Nesse momento, a campainha tocou. 
“Entre,” ele disse enquanto incitava 
sua visitante a relaxar. Ele pensou 
que ela era tão bonita naquele vestido 
branco, mas é uma pena que ele vai 
ser maculado no momento em que 
colocar seus dedos sobre ela. Ela 
desconfiava dele. Este era apenas 
o 2º encontro deles. Quando foi à 
cozinha, viu-o escondendo uma faca. 
Ela correu para o porão e tropeçou 
em uma pilha de sacos plásticos. Ela 
vomitou com o cheiro dos corpos 
apodrecidos dentro dele. No entanto, 
havia apenas uma coisa que ela 
poderia fazer para se esconder. Ela se 
enterrou sob os corpos e rezou para 
que ele não a visse. Ele não a viu e 
ela depois disso escapou enquanto 
pensava como era sortuda por ter sido 
capaz de esconder sob os corpos.

215. A data assustadora215. The scary date
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One morning, my mother woke me up 
and told me that my Aunt Zeny and 
her children were downstairs. They 
came to invite us for a swim at the 
beach. The beach is just an hour away 
from our place, so my mom decided 
to go with them. My mom helped me 
prepare my bag. We did not cook any 
food since we would buy snacks on the 
way. I could see my cousins’ excitement 
as we headed towards the beach. I was 
excited, too. However, I am afraid of the 
water and can’t swim. All of my cousins 
hurriedly went to the shore as we 
arrived. I panicked a little, but I saw my 
mother staring at me. She was smiling 
at me. It was like she was telling me to, 
“Go ahead son, and learn to swim.”

Certa manhã, minha mãe me acordou 
e me disse que minha tia Zeny e 
seus filhos estavam lá embaixo. Eles 
vieram para nos convidar para um 
mergulho na praia. A praia fica a 
apenas uma hora de distância da 
nossa casa, por isso a minha mãe 
decidiu ir com eles. Minha mãe me 
ajudou a preparar a minha mala. Nós 
não cozinhamos nenhuma comida 
já que compraríamos lanches no 
caminho. Eu podia ver a excitação de 
meus primos enquanto nos dirigíamos 
para a praia. Eu estava animado, 
também. No entanto, tenho medo da 
água e não consigo nadar. Todos os 
meus primos apressadamente foram 
para a margem quando chegamos. 
Entrei em pânico um pouco, mas vi 
minha mãe me encarando. Ela estava 
sorrindo para mim. Era como se ela 
estivesse me dizendo: “Vá em frente 
filho, e aprender a nadar.”

216. Vá em frente216. Go ahead
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My little brother can’t swim. My family 
went to the beach once and he just sat 
on the sand watching us swim. I told 
him he won’t enjoy the beach until he 
learns to swim. I decided I would teach 
him. The first lesson was how to stay 
afloat. I pulled him towards the water 
and told him to relax. To stay afloat, 
you need to kick the water and use your 
hands. He kicked and used his hands 
but would not float. Again, I told him 
to relax. He kicked and used his hands. 
Finally, he was able to stay afloat. The 
next lesson was how to move through 
the water. Our mother called us and 
said it was time to go home. I told my 
brother we would continue the next 
time our family goes to the beach.

Meu irmãozinho não pode nadar. 
Minha família foi para a praia uma 
vez e ele apenas sentou se na areia e 
observou a gente nadar. Eu disse que 
ele não irá desfrutar da praia até que 
ele aprenda a nadar. Eu decidi que 
eu iria ensiná-lo. A primeira lição foi 
como permanecer flutuando. Puxei-o 
para a água e disse-lhe para relaxar. 
Para permanecer flutuando, você 
precisa chutar a água e usar as mãos. 
Ele chutou e usou suas mãos, mas não 
iria flutuar. Mais uma vez, eu disse-
lhe para relaxar. Ele chutou e usou 
suas mãos. Finalmente, ele foi capaz 
de permanecer flutuando. A próxima 
lição foi como se mover através da 
água. Nossa mãe nos ligou e disse que 
era hora de ir para casa. Eu disse ao 
meu irmão que continuaríamos da 
próxima vez que nossa família fosse 
para a praia.

217. Aprendendo a nadar217. Learn how to swim



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.229

229

Página

I met a real estate agent once. He told 
me he could help me find my dream 
house. I followed him to where he said 
it was. I saw the house and I really loved 
it! I asked the agent for the price. It was 
very expensive. I could not afford it. I 
tried to negotiate but he wouldn’t. He 
said that house prices go up over time 
and I should buy the house now. I told 
him I did not have enough money. I 
called my wife and asked her to come 
see the house. She arrived within the 
hour and saw the house. She loved it! 
I told her about the price. She looked 
at me and smiled. My wife paid for the 
house.

Conheci um agente imobiliário uma 
vez. Ele me disse que poderia me 
ajudar a encontrar a casa dos meus 
sonhos. Eu o segui até onde ele 
disse que estava. Eu vi a casa e eu 
realmente adorei! Eu solicitei para o 
agente o preço. Era muito caro. Eu 
não podia pagar. Eu tentei negociar, 
mas ele não iria. Ele disse que os 
preços da casa sobem com o tempo e 
eu deveria comprar a casa agora. Eu 
disse a ele que eu não tinha dinheiro 
suficiente. Liguei para minha esposa 
e pedi a ela para vir ver a casa. Ela 
chegou dentro de uma hora e viu a 
casa. Ela adorou! Eu disse a ela sobre 
o preço. Ela olhou para mim e sorriu. 
Minha esposa pagou pela casa.

218. Nós amamos a casa218. We love the house
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Once there was a woman named Maine. 
She was in love with a man named 
John, but John didn’t feel the same. 
Maine loved to shower John with 
gifts and affection. Her friends were 
against Maine’s actions but couldn’t do 
anything to stop her. For Maine, she 
thought she could change John’s heart 
and make him love her back. One night, 
her friends decided to hold a slumber 
party in Maine’s house. There, they 
found Maine crying. One friend asked, 
“What happened?” “John just can’t 
love me back. It hurts so much,” Maine 
stated. “Are you going to stop now?” 
another friend asked. “I’d love to,” 
Maine answered, crying heavily. “You 
are the ship. He is the pier. Sometimes, 
no matter how hard you try to run into 
him, the pier still couldn’t run to meet 
you. Stop now,” her friend answered.

Uma vez havia uma mulher chamada 
Maine. Ela estava apaixonada por 
um homem chamado John, mas 
John não sentia o mesmo. Maine 
adorava dar banhos de presentes e 
carinho em John. Seus amigos eram 
contra as ações de Maine, mas não 
conseguiam fazer nada para detê-la. 
Para Maine, ela achava que poderia 
mudar o coração de John e fazê-lo 
amá-la de volta. Uma noite, seus 
amigos decidiram fazer uma festa 
de pijama na casa de Maine. Lá, eles 
encontraram a Maine chorando. Um 
amigo perguntou: “O que aconteceu?” 
“John simplesmente não pode me 
amar de volta. Dói tanto “, afirmou 
Maine. “Você vai parar agora?” Outro 
amigo perguntou. - Eu adoraria 
- respondeu Maine, chorando 
pesadamente. - Você é o navio. Ele é o 
cais. Às vezes, não importa quão duro 
você tente correr para ele, o píer ainda 
não poderia correr para encontrar 
com você. Pare agora “, respondeu a 
amiga.

219. Você é o navio. Ele é o cais219. You are the ship. He is the 
pier
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Alice is a 12-year old girl. She lives in 
a fancy neighborhood. Her neighbors 
usually wear elegant clothes, polished 
shoes, sparkling jewelry, and so on. 
Their luxurious neighborhood lies miles 
away from the poor towns. One day, 
she saw an old woman lurking around 
their block across from their home. She 
wears dirty clothes, worn-out slippers, 
and unkempt hair. The old lady seems 
to be at the same spot everyday, always 
looking in their direction. She wondered 
why the woman is there. She asked 
her mom who the old woman is. Her 
mom didn’t know either. After a week, 
Alice bravely approached the old lady. 
“Excuse me, I’m Alice. May I know how 
I can help you?” The old woman replied, 
“I’m here for my daughter whose house 
is next to yours. She said I shouldn’t 
come. But I badly want to at least see 
her.”

Alice é uma menina de 12 anos 
de idade. Ela mora em um bairro 
elegante. Seus vizinhos geralmente 
usam roupas elegantes, sapatos 
polidos, joias brilhantes, e assim 
por diante. Seu luxuoso bairro fica a 
quilômetros de distância das cidades 
pobres. Um dia, ela viu uma mulher 
velha espreitando em torno de seu 
bloco em frente à sua casa. Ela usa 
roupas sujas, chinelos desgastados 
e cabelos despenteados. A velha 
senhora parece estar no mesmo local 
todos os dias, sempre olhando em 
sua direção. Ela se perguntou por que 
a mulher está ali. Perguntou à mãe 
quem é a velha. Sua mãe também não 
sabia. Depois de uma semana, Alice 
se aproximou bravamente da velha 
senhora. “Com licença, eu sou Alice. 
Posso saber como posso ajudá-la? “A 
velha respondeu:” Estou aqui para a 
minha filha, cuja casa está ao lado da 
sua. Ela disse que eu não deveria vir. 
Mas eu queria vê-la pelo menos.

220. Alice é uma menina de 12 
anos

220. Alice is a 12-year old girl
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Today’s the day Tim has been waiting 
for. He’s finally going to have his 
first date with Rose. He has planned 
everything. Nothing could go wrong, 
he thinks. He woke up earlier than 
usual. He shaved his beard, brushed 
his teeth twice, and sprayed his favorite 
cologne. He put on a freshly laundered 
black coat and his new black shiny 
shoes. He looked at himself once, 
twice, and thrice in the mirror just to 
make sure everything was perfect. He 
hurriedly hopped in his car and drove 
to his favorite flower shop to pick a 
fresh bouquet of red roses. The florist 
asked, “Sir, do you have an umbrella? 
It’s raining.” “What rain?” he uttered 
unknowingly. He looked outside and it 
was indeed raining. Just then, his phone 
rang. Rose cancelled the date.

Hoje é o dia que Tim estava 
esperando. Ele finalmente vai ter 
seu primeiro encontro com Rose. 
Ele planejou tudo. Nada pode dar 
errado, ele pensa. Ele acordou mais 
cedo do que de costume. Ele raspou 
a barba, escovou os dentes duas 
vezes, e colocou sua colônia favorita. 
Ele vestiu um casaco preto lavado e 
seus novos sapatos brilhantes. Ele 
olhou para si mesmo uma vez, duas 
vezes, e três vezes no espelho apenas 
para se certificar de que tudo estava 
perfeito. Ele apressadamente pulou 
em seu carro e dirigiu até sua loja 
de flores favorita para escolher um 
buquê fresco de rosas vermelhas. O 
florista perguntou: “Senhor, você tem 
um guarda-chuva? Está chovendo. 
- Que chuva? - Falou sem saber. Ele 
olhou para fora e estava realmente 
chovendo. Nesse momento, o telefone 
tocou. Rose cancelou o encontro.

221. É falta da chuva221. It’s the rain’s fault
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Ernie woke up early one morning and 
walked down the street. He seemed to 
be troubled. He stopped at every wall, 
corner and lamp post; wherever he saw 
ads posted. He was looking for a job. 
His father was sick and could no longer 
work. He had five other siblings to take 
care for and to feed. While looking 
around, he stumbled upon one post 
that caught his attention. It said, “Free 
job training! Start immediately!” The 
address was written below it and he 
hurried to the place. He was accepted 
at once. After two weeks of training, 
Ernie was expecting to land a job right 
away. He asked the supervisor, “Sir, 
what job would be available for me after 
the training?” The supervisor replied, 
“What job? We only have job training, 
but no job.” Ernie went home that day 
feeling downhearted and confused.

Ernie acordou cedo uma manhã 
e desceu rua abaixo. Ele parecia 
preocupado. Parava em cada 
muro, canto e poste de luz; onde 
ele via anúncios postados. Ele 
estava procurando um emprego. 
Seu pai estava doente e não podia 
mais trabalhar. Ele tinha cinco 
outros irmãos para cuidar e para 
alimentar. Enquanto olha ao 
redor, ele tropeçou em um poste 
que chamou sua atenção. Dizia: 
“Treinamento de trabalho grátis! 
Comece imediatamente! “O endereço 
estava escrito abaixo dele e ele 
correu para o lugar. Ele foi aceito 
imediatamente. Depois de duas 
semanas de treinamento, Ernie 
esperava conseguir um emprego 
imediatamente. Ele perguntou ao 
supervisor: “Senhor, que trabalho 
estaria disponível para mim depois 
do treinamento?” O supervisor 
respondeu: “Que trabalho? Só 
temos formação profissional, mas 
não trabalho. “Ernie foi para casa 
naquele dia sentindo-se desanimado e 
confuso.

222. Ernie está procurando um 
emprego

222. Ernie is looking for a job
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A group of outlaws led by the notorious 
Fred escaped the city jail one day. 
The incident was so sudden that the 
police were taken aback and started 
the chase a little late. The outlaws 
were able to find a good hiding place 
quickly and easily. They thought they 
were already safe but they were wrong. 
When they were sleeping, a noise woke 
up each of them. “Surrender now or 
we’ll shoot!” one police officer shouted. 
The outlaws tried hard to find a way 
to escape. However, as they tried to 
sneak out, they saw that police officers 
were blocking every exit. “We are 
surrounded,” Fred whispered. As the 
outlaws slowly came out to surrender, 
Fred ran as fast as he could. He didn’t 
get far when the bullet hit him. The last 
words he heard was, “Fred has been 
shot!”

Um grupo de bandidos conduzido 
pelo notório Fred escapou da prisão 
da cidade um dia. O incidente 
foi tão repentino que a polícia 
foi surpreendida e começou a 
perseguição um pouco tarde. Os 
bandidos foram capazes de encontrar 
um bom esconderijo rapidamente 
e facilmente. Eles pensaram que 
já estavam seguros, mas estavam 
errados. Quando eles estavam 
dormindo, um barulho acordou cada 
um deles. “Rendam-se agora ou 
vamos atirar!”, gritou um policial. 
Os bandidos tentaram arduamente 
encontrar uma maneira de escapar. 
No entanto, como eles tentaram fugir, 
eles viram que os policiais estavam 
bloqueando todas as saídas. - Estamos 
cercados - sussurrou Fred. Enquanto 
os bandidos saíam lentamente para 
render-se, Fred correu o mais rápido 
que pôde. Ele não chegou longe 
quando a bala o atingiu. As últimas 
palavras que ouviu foram: “Fred foi 
baleado!”

223. A fuga223. 18 The escape
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My son is currently in fourth grade. 
Since he entered school, I have never 
seen him this excited to go to school 
and do all his homework. I have seen 
the huge difference from what he was 
before to what he has become now. I am 
happy to see that he is interested in his 
studies now. I can see that his grades 
are different, too. He seems driven, 
to tell stories about what happens at 
school, especially about the teacher, 
Miss Aimee. Then, on Valentine’s day, 
he makes a card with a big red heart 
and signs it: To Teacher. That’s when 
I know Miss Aimee has a special place 
in his heart. I smile knowing he still 
has much to learn about love, but he’s 
probably getting his first lesson from his 
fourth grade teacher.

Meu filho está atualmente na quarta 
série. Desde que ele entrou na escola, 
eu nunca vi ele tão animado para ir 
para a escola e fazer todos os seus 
trabalhos de casa. Eu vi a enorme 
diferença do que ele era antes para 
o que ele se tornou agora. Estou 
feliz por ver que ele está interessado 
em seus estudos agora. Eu posso 
ver que suas notas estão diferentes, 
também. Ele parece direcionado, 
para contar histórias sobre o que 
acontece na escola, especialmente 
sobre a professora, Senhorita Aimee. 
Então, no dia dos namorados, ele 
fez um cartão com um enorme 
coração vermelho e assinou-o: Para 
professora. Foi quando eu soube 
que Senhorita Aimee tem um lugar 
especial em seu coração. Eu sorrio 
sabendo que ele ainda tem muito 
a aprender sobre o amor, mas ele 
provavelmente está recebendo sua 
primeira lição da sua professora de 
quarta série.

224. Meu filho está atualmente 
na quarta série.

224. My son is currently in fourth 
grade.
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Scarlet and her mother went to the 
doctor’s clinic for a blood test. Scarlet 
was afraid of needles and worried about 
the pain. Upon arrival, the nurse took 
their names and listed them on the log 
book. When their turn came, Scarlet 
felt a little anxious. She started crying 
and her mother could not stop her. 
The nurse tried to comfort her, but 
she failed too. When Scarlet entered 
the doctor’s room, he tried to calm her 
down by showing her all the syringes 
he used with the other kids. He told her 
that they were brave enough to face the 
needles. However, instead of stopping, 
Scarlet cried harder. The doctor was 
slightly taken aback. The child kept 
pointing at the needles and screaming, 
“Dirty red needles. Red dirty needles! ”

Scarlet e sua mãe foram ao 
consultório médico para um exame 
de sangue. Scarlet estava com medo 
das agulhas e preocupada com a dor. 
Na chegada, a enfermeira tomou 
seus nomes e os alistou no livro de 
registro. Quando chegou a vez delas, 
Scarlet sentiu um pouco de ansiedade. 
Ela começou a chorar e sua mãe 
não conseguiu detê-la. A enfermeira 
tentou confortá-la, mas ela também 
falhou. Quando Scarlet entrou na 
sala do médico, ele tentou acalmá-la 
mostrando-lhe todas as seringas que 
usava com as outras crianças. Ele 
disse a ela que elas eram corajosas o 
suficiente para enfrentar as agulhas. 
No entanto, em vez de parar, Scarlet 
gritou mais forte. O médico ficou um 
pouco surpreso. A criança continuava 
apontando para as agulhas e gritando: 
“Agulhas vermelhas sujas. Agulhas 
vermelhas sujas! “

225. Agulhas sujas vermelhas. 
Agulhas sujas vermelhas!

225. Red dirty needles. Red dirty 
needles!
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Luke is the team leader of the school 
project. He’s smart but bossy. He 
has ideas but doesn’t welcome other 
people’s views. He wants to always 
take charge. He does ask for members’ 
thoughts but never approves anything. 
He doesn’t seem to like any idea at 
all. His expression is always “I don’t 
like that idea. I don’t think that will 
work.” One day, all the members 
excluded him from a discussion. They 
thought about the best way to solve 
the problem of Luke. Nash suggested 
refining their proposals. Joe insisted 
to just let Luke do everything by 
himself. Eric recommended replacing 
the appointed leader. However, none 
of the suggestions seemed right. Then, 
the quietest member spoke. “Let’s just 
stick together and let Luke find other 
members he would 100% approve.” 
Everybody exclaimed, “he likes that 
idea”.

Luke é o líder da equipe do trabalho 
da escola. Ele é esperto, mas 
mandão. Ele tem ideias, mas não dá 
boas-vindas às opiniões de outras 
pessoas. Ele quer sempre tomar 
conta. Ele pede os pensamentos 
dos membros, mas nunca aprova 
nada. Ele não parece gostar de ideia 
alguma. Sua expressão é sempre 
“Eu não gosto dessa idéia. Eu não 
acho que isso vai funcionar. “Um 
dia, todos os membros o excluíram 
de uma discussão. Eles pensaram 
sobre a melhor maneira de resolver 
o problema de Luke. Nash sugeriu 
refinar suas propostas. Joe insistiu 
para deixar Luke fazer tudo sozinho. 
Eric recomendou a substituição 
do líder designado. No entanto, 
nenhuma das sugestões parecia 
a certa. Então, o membro mais 
silencioso falou. “Vamos ficar juntos 
e deixar Luke encontrar outros 
membros que ele iria aprovar 100%.” 
Todo mundo exclamou, “ele gosta 
dessa idéia”.

226. Trabalho escolar226. school project
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This morning, Alice and her classmates 
were taught about the hibernation of 
animals during the cold winter. She 
was excited to go home so she could 
share the new learning with her little 
sister. After school, Alice played with 
her sister. She shared, “Bears are one of 
the animals that go into deep sleep. It 
is called hibernation. It is their special 
way to adapt to the season. Their body 
temperature drops and their heartbeat 
and breathing slows down. They do this 
to reserve their energy.” Her sister was 
amazed, “That’s amazing! You’re so 
smart, sister.” She responded, “Bears 
eat lots of food and store it, so they can 
use it slowly during their hibernation.” 
Alice added, “From now on, I will eat 
lots of food and store it, so I can sleep 
all day in winter, too.”

Esta manhã, Alice e seus colegas 
foram ensinados sobre a hibernação 
de animais durante o inverno frio. 
Ela estava animada para ir para casa 
para que ela pudesse compartilhar o 
novo aprendizado com sua irmãzinha. 
Depois da escola, Alice brincou com 
sua irmã. Ela compartilhou, “Ursos 
são um dos animais que entram 
em sono profundo. É chamado 
hibernação. É sua maneira especial de 
se adaptar à estação. Sua temperatura 
corporal cai e seus batimentos 
cardíacos e respiração diminui. Eles 
fazem isso para reservar sua energia. 
“Sua irmã ficou admirada,” Isso é 
incrível! Você é tão esperta, irmã. “Ela 
respondeu:” Os ursos comem muita 
comida e armazenam-na, para que 
possam usá-la lentamente durante 
a hibernação. “Alice acrescentou:” 
A partir de agora, vou comer muita 
comida e guardá-la, então eu poderei 
dormir o dia inteiro no inverno, 
também. “

227. Durma o dia inteiro no 
inverno

227. Sleep all day in winter
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On a bright sunny day, the park is noisy 
with the children’s playful laughter. 
Since it’s a weekend, the park is a hit. 
Among the park goers, three men are 
discussing something near the back 
entrance of the park while looking at 
the park’s undeveloped area. “We must 
chop down the trees in order to clear 
the area for a new recreation section 
here,” says the first man. “These trees 
are perfect. We could use some on the 
project,” agrees the man dressed in a 
business suit. Gina, a regular in the 
park, somehow heard their discussion 
upon passing by. She feels sorry for the 
trees but also thinks that it will be a 
necessary change. “Business as usual,” 
she mutters while continuing to jog into 
the shades of big buildings lining up 
ahead.

Em um dia ensolarado brilhante, 
o parque está barulhento com 
riso brincalhão das crianças. Uma 
vez que é um fim de semana, o 
parque está um sucesso. Entre os 
frequentadores do parque, três 
homens estão discutindo algo perto 
da entrada traseira do parque ao 
olhar a área subdesenvolvida do 
parque. “Nós temos que cortar as 
árvores para limpar a área para uma 
nova área de recreação aqui”, diz 
o primeiro homem. “Essas árvores 
são perfeitas. Nós poderíamos usar 
algumas no projeto “, concorda o 
homem vestido em um terno de 
negócio. Gina, habitual no parque, de 
alguma forma ouviu sua discussão ao 
passar. Ela sente pena das árvores, 
mas também pensa que será uma 
mudança necessária. “Negócio como 
de costume”, ela murmura enquanto 
continua a correr para as sombras de 
grandes edifícios que se alinham à 
frente.

228. Negócios como de costume228. Business as usual
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There was a dog named Rocky. Rocky’s 
owner was an old man. The old man 
lived alone in his house. One day, the 
old man called an Ambulance because 
he was having trouble breathing. Rocky 
barked very loudly at the Ambulance 
workers when they took his master to 
the Ambulance. Rocky tried to run after 
them when they drove to the Emergency 
Room, but he couldn’t keep up with the 
Ambulance. When the old man went 
home after one week, he couldn’t find 
Rocky. Rocky was missing. He asked his 
neighbors if they saw Rocky. But they 
have not seen Rocky. One day he went 
to the park. He saw a lost and found 
picture of a dog attached to a tree. And 
it was Rocky!

Havia um cachorro chamado Rocky. 
O proprietário de Rocky era um 
homem velho. O velho vivia sozinho 
em sua casa. Um dia, o velho chamou 
uma ambulância porque estava tendo 
problemas para respirar. Rocky latiu 
muito alto para os funcionários da 
ambulância quando levaram seu 
mestre para a ambulância. Rocky 
tentou correr atrás deles quando eles 
dirigiam para a Sala de Emergência, 
mas ele não conseguiu acompanhar 
a ambulância. Quando o velho foi 
para casa depois de uma semana, não 
conseguiu encontrar Rocky. Rocky 
estava desaparecido. Ele perguntou 
aos vizinhos se eles viram Rocky. Mas 
eles não viram Rocky. Um dia ele 
foi ao parque. Ele viu um retrato de 
achados e perdidos de um cachorro 
preso a uma árvore. E era Rocky!

229. Meu cão Rocky229. My dog Rocky
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It is April’s first day at work today. 
She’s excited to meet her co-workers. 
She remembers what her professor in 
college told them, “You’ll love working 
when you not only love the job, but 
when you also work with the people 
you love.” She’s very eager to meet new 
friends. When she arrives at work, she 
greets everyone with a pleasant smile. 
Nobody responds. Her supervisor tells 
her that they need to see the manager 
first for a proper introduction. April 
greets the manager. The manager’s 
response is too dry. She only tells her, 
“Do your responsibilities to the best of 
your abilities. You have to do everything 
on your own. Be resourceful. Be 
independent. Do not disturb the others. 
You need no help from any co-worker.” 
April is surprised to hear those words. 
She finds herself speechless.

É o primeiro dia de trabalho de April. 
Ela está animada para conhecer seus 
colegas de trabalho. Ela lembra o que 
seu professor na faculdade lhes disse: 
“Você vai amar trabalhar não quando 
você amar o trabalho, mas quando 
você também trabalhar com as 
pessoas que você ama.” Ela está muito 
ansiosa para encontrar novos amigos. 
Quando ela chega ao trabalho, ela 
cumprimenta todos com um sorriso 
agradável. Ninguém responde. Seu 
supervisor lhe diz que eles precisam 
ver a gerente primeiro para uma 
apresentação adequada. Abril 
cumprimenta a gerente. A resposta 
da gerente é muito seca. Ela só diz a 
ela, “Faça das suas responsabilidades 
o melhor das suas habilidades. Você 
tem que fazer tudo sozinha. Seja 
criativa. Seja independente. Não 
perturbe os outros. Você não precisa 
de ajuda de nenhum colega de 
trabalho. April se surpreende ao ouvir 
essas palavras. Ela se encontra sem 
palavras.

230. Primeiro dia de trabalho de 
abril

230. April’s first day at work
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Jenny and Jane are twins who love to 
eat. However, while Jenny loves all 
food, Jane can’t eat meat. Being playful, 
they are constantly changing their 
identities. When there is meat in the 
food, they both refuse it. This way, they 
can deceive people. One day, while they 
are having dinner with friends, all that 
is served is meat. The twins look at each 
other. Both of them can choose not to 
eat to continue their charade. However, 
Jenny is hungry and the food looks so 
delicious. She whispers, “I sacrifice so 
much for this pretense. You should eat 
meat once, too.” Both start to eat when 
one of their friends shout, “No more 
meat for her!” She’s pointing at Jane 
who is making a weird face every time 
she swallows the food. He laughs, “I 
found Jane. I found her!”

Jenny e Jane são gêmeas que amam 
comer. No entanto, enquanto 
Jenny adora todos os alimentos, 
Jane não pode comer carne. 
Sendo brincalhonas, elas estão 
constantemente mudando suas 
identidades. Quando há carne na 
comida, ambas recusam. Dessa 
forma, elas podem enganar as 
pessoas. Um dia, enquanto elas estão 
jantando com amigos, tudo o que é 
servido é carne. As gêmeas olham 
uma para a outra. Ambas podem 
optar por não comer para continuar 
sua charada. No entanto, Jenny tem 
fome e a comida parece tão deliciosa. 
Ela sussurra: “Sacrifício tanto por 
essa pretensão. Você deve comer 
carne uma vez também. “Ambas 
começam a comer quando um de seus 
amigos grita:” Sem carne para ela! 
“Ela está apontando para Jane, que 
está fazendo um rosto estranho toda 
vez que ela engole a comida. Ele ri, 
“Encontrei Jane. Eu a encontrei! “

231. Encontrei Jane. Eu a 
encontrei

231. I found Jane. I found her
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One night, 10-year-old Isaac went 
downstairs to get some water. He saw 
his father drinking at the balcony. 
Worried as it is the first time in years 
that he saw his father drink again, 
he approached him. “Dad, are you 
alright?” he asked. “Yes, son. I’m fine,” 
he replied. “My mind is just filled with 
several thoughts and I am trying to 
relax myself.” Isaac was not used to 
seeing his father like this. He came 
nearer and gave his father a tight hug. 
He told him, “Dad, it is alright. I am 
here. Mom is here.” Tears fell from 
his father’s eye in that moment while 
whispering back, “The world might have 
too many problems, but I’m happy that 
I have our family with me. I love you, 
son.”

Uma noite, Isaac, de 10 anos, desceu 
as escadas para tomar água. Ele 
viu seu pai bebendo na varanda. 
Preocupado como é a primeira vez 
em anos que ele viu seu pai beber 
novamente, ele se aproximou 
dele. “Papai, você está bem?” Ele 
perguntou. - Sim, filho. Eu estou 
bem, “ele respondeu. “Minha mente 
está cheia de vários pensamentos e 
estou tentando me relaxar.” Isaac 
não estava acostumado a ver seu pai 
assim. Ele se aproximou e deu um 
abraço apertado em seu pai. Ele disse 
a ele: “Pai, está tudo bem. Eu estou 
aqui. Mamãe está aqui. “Lágrimas 
caíram dos olhos de seu pai naquele 
momento enquanto sussurravam 
de volta:” O mundo pode ter muitos 
problemas, mas estou feliz por ter 
minha família comigo. Eu te amo 
filho.”

232. Pai, você está bem?232. Dad, are you alright?
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There was once a kingdom named 
Rosalia. In this beautiful kingdom, 
roses of different kinds and colors 
grew. It was a happy and a bright 
place and was ruled by Queen Rosalie 
and King Ron. However, the queen 
and king lack a heir. Queen Rosalie, 
saddened by the thought she couldn’t 
bear a child, wished deeply to have 
one. She prayed and prayed until one 
night, a fairy appeared. “I will give you 
the heir you want for this kingdom to 
continue to grow the roses,” the fairy 
said. Nine months after that meeting, 
Queen Rosalie bore a child who would 
someday be known as the greatest Rose 
Queen ever to rule the kingdom.

Havia uma vez um reino chamado 
Rosália. Neste belo reino, rosas de 
diferentes tipos e cores cresciam. 
Era um lugar feliz e brilhante e era 
governado pela rainha Rosalie e pelo 
rei Ron. No entanto, a rainha e o rei 
não tinham um herdeiro. A rainha 
Rosalie, entristecida pelo pensamento 
que não podia gerar uma criança, 
desejou profundamente ter uma. 
Ela orou e orou até que uma noite, 
uma fada apareceu. “Eu lhe darei o 
herdeiro que você quer para que este 
reino continue a produzir as rosas,” 
a fada disse. Nove meses depois 
daquele encontro, a rainha Rosalie 
teve uma filha que um dia seria 
conhecida como a maior Rainha das 
Rosas que jamais governou o reino.

233. Rosalia Kigdom233. Rosalia Kigdom



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.245

245

Página

Sara lived in a small town away from 
the City. There’s only one grocery store 
in their town because only a few people 
lived there. One day, Sara and her 
husband’s car broke down. Her husband 
couldn’t go to work, and she couldn’t go 
to the grocery store. They walked to ask 
help from neighbors. There were a few 
houses at a distance, but they found out 
that the houses have been abandoned. 
They didn’t have neighbors! They were 
already out of food that day. So, they 
waited for vehicles to pass by so they 
could ask for a ride. A truck passed by 
and they were able to get to the grocery 
store. When they got to the grocery 
store, they saw a sign at the door saying 
“store closed due to bankruptcy.”

Sara morava em uma pequena 
vila longe da cidade. Há apenas 
um supermercado em sua cidade 
porque apenas algumas pessoas 
viviam lá. Um dia, Sara e o carro de 
seu marido quebrou. Seu marido 
não podia ir trabalhar, e não podia 
ir ao supermercado. Eles andaram 
para pedir ajuda aos vizinhos. Havia 
algumas casas à distância, mas 
descobriram que as casas foram 
abandonadas. Eles não tinham 
vizinhos! Eles já estavam sem comida 
naquele dia. Então, esperaram 
veículos passar e assim eles poderiam 
pedir uma carona. Um caminhão 
passou e eles foram capazes de chegar 
ao supermercado. Quando chegaram 
ao supermercado, viram um sinal na 
porta dizendo “loja fechada devido à 
falência”.

234. Cidade pequena longe da 
cidade

234. Small town away from the City
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Kurt was a kid who loved collecting 
weird things. His mom was unaware 
of these as he put them in his secret 
drawers. One day, when Kurt’s mom 
was going to the supermarket she saw 
a familiar figure by the garbage bins. 
She shrugged and continued walking. 
When she got home, she saw Kurt in 
his room, facing one of his drawers 
and putting something in there. The 
following day was a holiday so she was 
planning to take Kurt to the movies. 
He was nowhere in sight. She called his 
friends, but they knew nothing. She got 
more and more anxious as the clock 
ticked. Finally, there was a knock on the 
door. It was a policeman holding Kurt 
by the hand. Her heart was beating fast, 
but the policeman only said, “Please tell 
your kid not to pick up trash again.”

Kurt era um garoto que adorava 
colecionar coisas estranhas. Sua mãe 
não sabia disso então ele os colocava 
em suas gavetas secretas. Um dia, 
quando a mãe de Kurt estava indo 
ao supermercado, ela viu uma figura 
conhecida junto às caixas de lixo. 
Ela encolheu os ombros e continuou 
andando. Quando chegou em casa, 
viu Kurt em seu quarto, de frente 
para uma de suas gavetas e colocando 
algo lá dentro. O dia seguinte era um 
feriado, então ela estava planejando 
levar Kurt ao cinema. Ele não estava 
em lugar nenhum. Ela chamou seus 
amigos, mas eles não sabiam nada. 
Ficava cada vez mais ansiosa quando 
o relógio fazia tic-tac. Finalmente, 
houve uma batida na porta. Era um 
policial segurando Kurt pela mão. 
Seu coração batia rápido, mas o 
policial apenas disse: “Por favor, diga 
ao seu filho para não pegar o lixo 
novamente.”

235. Colecionando coisas 
estranhas

235. Collecting weird things
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Rey, a successful photographer, was in 
an interview. He was asked so many 
questions about his works and he 
wisely answered them all. Then, the 
interviewer said, “I heard you once lived 
in a very small room with many people.” 
“Yes, it was fun, but at the same time 
hard. You have to sleep uncomfortably. 
You wake up in the middle of the night 
sweating. The good thing is just we 
have a place to sleep, and we don’t 
starve.” Rey answered. “How come 
you don’t starve when it looks like you 
can’t even afford a bigger place?” The 
host asked. “We were in a prison. There 
were just too many prisoners in our 
cell.” Rey said. Everyone looked at him 
in disbelief. Nobody expected that this 
great artist once had a dark past.

Rey, um fotógrafo de sucesso, 
estava em uma entrevista. Ele foi 
muito questionado sobre suas obras 
e sabiamente respondeu a tudo. 
Então, o entrevistador disse: “Eu 
ouvi que você vivia em uma sala 
muito pequena com muitas pessoas.” 
“Sim, era divertido, mas ao mesmo 
tempo difícil. Você tem que dormir 
desconfortavelmente. Você acorda no 
meio da noite suando. O bom é que 
temos um lugar para dormir, e não 
morríamos de fome. “Rey respondeu. 
“Como é que você não morre de fome 
quando parece que você não pode 
nem mesmo ter recursos para um 
lugar maior? “ O anfitrião perguntou. 
“Estávamos em uma prisão. Havia 
apenas muitos prisioneiros na nossa 
cela. “Rey disse. Todos olhavam para 
ele com descrença. Ninguém esperava 
que esse grande artista tivesse um 
passado sombrio.

236. Um fotógrafo de sucesso236. A successful photographer
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I was busy cutting the bushes in our 
yard. Suddenly, I heard a loud scream 
of a woman. I freaked out. I was sure 
it was from that old, empty house 
beside ours. Shaking in fear, I tried to 
peek from behind the fence, but I saw 
nothing. My curiosity got me and I 
decided to investigate. As I was steadily 
walking towards the window, someone 
tapped me on my shoulder! I had 
already imagined a monstrous creature 
behind me. When I turned around, I 
was greeted with a smile. “Hi! How 
can I help you?” asks a small woman. 
“I’m sorry. I heard someone scream. I 
thought no one is living here,” I replied. 
“Oh, sorry. It was just me. I was trying 
to kill this cockroach,” she chuckled 
while showing the insect. “By the way, 
I’m Daisy, your new neighbor. Nice 
meeting you.”

Eu estava ocupado cortando os 
arbustos no nosso quintal. De 
repente, eu ouvi um grito alto de uma 
mulher. Eu assustei. Eu tinha certeza 
que era daquela casa velha e vazia ao 
lado da nossa. Tremendo de medo, 
tentei espiar atrás da cerca, mas 
não vi nada. Minha curiosidade me 
pegou e eu decidi investigar. Como 
eu estava firmemente andando em 
direção à janela, alguém tocou no 
meu ombro! Eu já tinha imaginado 
uma monstruosa criatura atrás 
de mim. Quando eu virei, eu fui 
cumprimentado com um sorriso. “Oi! 
Como posso ajudá-lo? “, pergunta 
uma mulher baixa. “Eu sinto Muito. 
Ouvi alguém gritar. Pensei que 
ninguém vivesse aqui “, respondi. 
“Oh, desculpe. Era apenas eu. Eu 
estava tentando matar essa barata, 
“ela riu enquanto mostrava o inseto. 
“A propósito, eu sou Daisy, sua nova 
vizinha. Muito prazer em conhece-lo.”

237. Grito de uma mulher237. Scream of a woman
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A newly ordained priest was assigned 
to a town far from the city. It was his 
first assignment. He was determined 
to do his best to serve the town. When 
he arrived there, he was devastated to 
find a church that’s almost crumbling 
down. He asked the mayor who the 
last priest was and he said he couldn’t 
remember. No one had gone to church 
for years. The mayor wouldn’t help him 
rebuild the church. He called his seniors 
and they said he had to make do with 
what he had. But the priest wanted to 
make changes. So every day, he would 
saw, hammer, and dust the church. The 
people started to notice him and the 
clean church. On the 10th Sunday, he 
finished repairing the small bell tower. 
He rang the bell loudly. Few people 
came at first. But soon, he was able to 
fill the old church.

Um sacerdote recentemente ordenado 
foi designado para uma vila longe 
da cidade. Era sua primeira tarefa. 
Ele estava determinado a fazer o seu 
melhor para servir a cidade. Quando 
ele chegou lá, ele estava devastado 
por encontrar uma igreja que está 
quase desmoronando. Ele perguntou 
ao prefeito quem era o último padre 
e ele disse que não conseguia se 
lembrar. Ninguém havia ido à igreja 
por anos. O prefeito não o ajudaria a 
reconstruir a igreja. Ele chamou seus 
senhores e eles disseram que ele tinha 
que se contentar com o que tinha. 
Mas o padre queria fazer mudanças. 
Assim, todos os dias, ele veria, 
martelava e cobria a igreja. As pessoas 
começaram a nota-lo e a igreja limpa. 
No domingo, dia 10, terminou de 
reparar a pequena torre do sino. 
Ele tocou alto a campainha. Poucas 
pessoas vieram no início. Mas logo ele 
conseguiu encher a velha igreja.

238. O novo sacerdote238. The new Priest
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Alexis came from a middle-class 
family. Her parents could give her all 
she needed but not support her all 
she wanted. This included her love of 
collecting books. When Alexis heard 
that a book sale would be held at the 
local bookstore, she did everything 
she could to save money. She couldn’t 
eat snacks during breaks. She also did 
laundry during weekends to earn a little 
money. Sometimes, she would tutor her 
little cousins. One month later, the book 
sale Alexis had been waiting for came. 
She went there with the little money 
she earned and enjoyed buying books. 
Arriving in their house, Alexis was 
shocked to see a lot of books piled up on 
her bed. It turned out that her parents 
also saved a lot to buy them for her.

Alexis veio de uma família de classe 
média. Seus pais podiam dar-lhe 
tudo que ela precisava, mas não a 
apoiava em tudo o que ela queria. Isso 
incluía seu amor em colecionar livros. 
Quando Alexis ouviu que uma venda 
de livros seria realizada na livraria 
local, ela fez tudo o que podia para 
economizar dinheiro. Ela não podia 
comer lanches durante os intervalos. 
Ela também lavava roupa durante os 
fins de semana para ganhar um pouco 
de dinheiro. Às vezes, ela cuidava dos 
seus primos. Um mês depois, a venda 
de livros que Alexis estava esperando 
chegou. Ela foi lá com o pouco 
dinheiro que ganhou e desfrutou de 
comprar livros. Chegando em sua 
casa, Alexis ficou chocada ao ver um 
monte de livros amontoados em sua 
cama. Descobriu-se que seus pais 
também economizaram muito para 
comprá-los para ela.

239. Alexis ama livros239. Alexis loves books
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One sunny day, JM and MJ were 
playing marbles outside their house 
which was near the busy streets. 
Accidentally, JM had dropped his 
marbles. It went down the street where 
many cars were passing by. This was 
very dangerous, but they attempted 
to get the marble anyway. A man in a 
uniform approached the two boys. He 
was acting in an authoritative manner. 
The boys were startled and were 
about to cry. Their mother overheard 
them and went outside, angry with 
the man. However, he turned out to 
be a chief police officer. He explained 
what happened and the boys’ mother 
started to worry and felt sorry about 
not looking after her children. The 
chief warned the boys to not play in the 
streets again. The boys learned a lesson 
and didn’t play outside anymore.

Um dia ensolarado, JM e MJ estavam 
jogando bolinhas de gude fora da 
sua casa que era perto das ruas 
movimentadas. Acidentalmente, 
JM havia deixado cair as bolinhas. 
Ele desceu a rua onde muitos carros 
estavam passando. Isto era muito 
perigoso, mas eles tentaram pegar 
as bolinhas de gude de qualquer 
maneira. Um homem de uniforme 
aproximou-se dos dois meninos. Ele 
estava agindo de forma autoritária. 
Os garotos ficaram surpresos e 
estavam prestes a chorar. A mãe os 
ouviu e saiu, zangada com o homem. 
No entanto, ele acabava por ser um 
chefe de polícia. Ele explicou o que 
aconteceu e a mãe dos meninos 
começou a se preocupar e sentiu 
pena por não cuidar de seus filhos. 
O chefe advertiu os meninos para 
não jogar nas ruas novamente. Os 
rapazes aprenderam uma lição e não 
brincaram fora mais.

240. Jogando fora240. Playing outside
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One sunny morning, a family planned 
to have a picnic at the park. In order 
to get there, the family had to use their 
car. Everyone was ready and things 
were brought inside the vehicle. Mother 
had double checked everything and the 
rest of the family went inside the car 
to settle in. Unfortunately, it wouldn’t 
start. Everyone started to worry after 
dad attempted to start the engine 
several times. Still, it wouldn’t start. 
They all went out of the car and started 
thinking what had gotten wrong. Dad 
got his tools to fix it. The rest of the 
family members assisted him. Will the 
car start? Nobody knew. When everyone 
was about to give up, dad started the 
engine and the car made a familiar 
sound. They rejoiced as the car finally 
started.

Uma manhã ensolarada, uma família 
planejou fazer um piquenique no 
parque. Para chegar lá, a família teve 
de usar o carro deles. Todo mundo 
estava pronto e as coisas foram 
trazidas para dentro do veículo. A 
mãe tinha verificado tudo e o resto 
da família entrou no carro para se 
instalar. Infelizmente, não daria 
partida. Todo mundo começou a se 
preocupar depois que o pai tentou 
ligar o motor várias vezes. Ainda 
assim, não daria partida. Todos 
saíram do carro e começaram a 
pensar no que havia errado. Papai 
tem suas ferramentas para consertá-
lo. O resto dos membros da família 
o ajudaram. O carro dará partida? 
Ninguém sabia. Quando todos 
estavam prestes a desistir, o pai ligou 
o motor e o carro fez um som familiar. 
Eles se alegraram quando o carro 
finalmente deu partida

241. Um piquenique no parque241. A picnic at the park
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“It’s the weekend!” Gina exclaimed. 
(Ring) “Hello, Gina! It’s Diane. We are 
coming over now!” “Good! I’m waiting,” 
Gina answered. Gina planned a house 
party a week ago when her parents told 
her that they are going somewhere for 
work. She got excited. This would be 
her first house party. She prepared the 
food, drinks, and the music. Minutes 
later, her friends arrived. They spent 
the whole day partying. They did not 
notice how loud the music was. They 
did not even notice the time too, when 
suddenly… “Gina, we’re just on our way 
home. Why is your music so loud?” 
Gina’s Mom and Dad unexpectedly 
came back home. Gina was surprised 
and couldn’t say a word but sorry. “I’m 
sorry, everyone. Perhaps I should end 
the party now,” Gina apologized. “It’s 
fine Gina. We understand. Thank you. 
We had fun.”

“É o fim de semana!” Gina exclamou. 
(Toque) “Olá, Gina! É a Diane. 
Estamos chegando agora! “” Bom! Eu 
estou esperando, “Gina respondeu. 
Gina planejou uma festa na casa há 
uma semana, quando seus pais lhe 
disseram que iam a algum lugar para 
trabalhar. Ela ficou animada. Esta 
seria sua primeira festa em casa. 
Ela preparou a comida, bebidas e 
música. Minutos depois, seus amigos 
chegaram. Passaram o dia todo 
festejando. Eles não perceberam 
quão alto a música era. Eles nem 
perceberam o tempo também, quando 
de repente ... “Gina, já estamos a 
caminho de casa. Por que sua música 
está tão alta? “A mãe e o pai de Gina 
voltaram inesperadamente para casa. 
Gina ficou surpresa e não conseguiu 
dizer uma palavra senão desculpa. 
“Desculpe, todo mundo. Talvez eu 
devesse terminar a festa agora “, Gina 
pediu desculpas. “Está tudo bem, 
Gina. Nós entendemos. Obrigado. 
Nos divertimos.”

242. Festa em casa242. House party
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Kanya was a transferee from Thailand. 
On her first day in Florida, she went 
exploring as she wanted to know the 
place right away. The cold breeze led 
her to a coffee shop. She went in to get 
some tea. The cashier looked at her 
suspiciously. She was about to place 
her order when the cashier starts, 
“Do you speak English?” He starts 
to smile mockingly. Kanya was a bit 
offended. But instead of starting a fight, 
she replied casually, “Yes, I do speak 
English. Can you get me a hot matcha 
tea, please? Add a bagel on the list.” The 
cashier lowered his gaze and started 
to prepare her order. Kanya knew 
she’d be getting this kind of treatment 
from people who didn’t know better. 
However, she’s determined to remain 
patient. She was, after all, in their 
country.

Kanya era uma cessionária da 
Tailândia. Em seu primeiro dia 
na Flórida, ela foi explorar visto 
que ela queria conhecer o lugar 
imediatamente. A brisa fria levou-a 
a uma cafeteria. Ela foi tomar um 
chá. O caixa olhou para ela com 
desconfiança. Ela estava prestes 
a fazer seu pedido quando o caixa 
começa: “Você fala inglês?” Ele 
começa a sorrir zombeteiramente. 
Kanya estava um pouco ofendida. 
Mas em vez de começar uma briga, 
ela respondeu casualmente: “Sim, eu 
falo inglês. Pode me trazer um chá 
mate quente, por favor? Adicione 
uma rosca na lista. “O caixa baixou 
seu olhar e começou a preparar seu 
pedido. Kanya sabia que ela estaria 
recebendo esse tipo de tratamento 
de pessoas que não conhecia bem. 
No entanto, ela está determinada 
a permanecer paciente. Ela estava, 
afinal, no país deles.

243. Primeiro dia na Flórida243. First day in Florida
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John was exploring the outskirts of 
the town. He came across a small area 
with several stalls displaying wonderful 
paintings. The paintings were full of 
life and color and he wanted to buy 
one. He approached an old man and 
asked, “How much for this painting?” 
He replied, “$100.” John said that it 
was too expensive. The painting wasn’t 
done by someone famous. He wanted 
to get a cheaper price. However, the old 
man remained firm. He told John, “If 
you think that you can haggle with art, 
then you don’t know it at all. I prefer to 
starve than have my work degraded that 
way.” John was ashamed. He realized 
that the owners of the stalls were 
starving artists who chose this kind of 
life. He bought the painting for $100.

John estava explorando os arredores 
da cidade. Ele se deparou com uma 
pequena área com várias bancas 
exibindo pinturas maravilhosas. As 
pinturas estavam cheias de vida e 
cor e ele queria comprar uma. Ele se 
aproximou de um velho e perguntou: 
“Quanto por essa pintura?” Ele 
respondeu, “US $ 100.” John disse 
que era muito caro. A pintura não foi 
feita por alguém famoso. Ele queria 
obter um preço mais barato. No 
entanto, o velho permaneceu firme. 
Ele disse a John: “Se você acha que 
pode negociar com a arte, então você 
não a conhece. Eu prefiro morrer 
de fome do que ter meu trabalho 
degradado dessa maneira. “João 
estava envergonhado. Ele percebeu 
que os donos das bancas eram artistas 
famintos que escolheram esse tipo de 
vida. Ele comprou a pintura por US $ 
100.

244. Explorando os arredores da 
cidade

244. Exploring the outskirts of the 
town
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Sheila is a sweet, young girl who is 
passionately in love with her boyfriend, 
Edward. They have been together for 
almost five years. Everything in their 
relationship is going well. They go out 
to dinner every Saturday. They discuss 
future plans together. Sheila thinks 
Edward is the one for her. But as the 
months pass, things between Sheila 
and Edward change. Edward always 
gets nervous. He sometimes looks as if 
he is hiding something. On Christmas 
Eve, Edward is nowhere to be found. 
Sheila is worried. She thinks Edward 
is cheating on her. She fears he’ll leave 
her soon. On New Year, Edward faces 
Sheila, kneels down, and proposes. 
None of those worries matter anymore. 
Sheila, joyful more than ever, happily 
says, “Yes.” This is going to be a 
wonderful year for Sheila and Edward 
after all.

Sheila é uma menina doce e jovem 
que está muito apaixonada por 
seu namorado, Edward. Eles estão 
juntos há quase cinco anos. Tudo 
em seu relacionamento está indo 
bem. Eles saem para jantar todos os 
sábados. Eles discutem planos futuros 
juntos. Sheila acha que Edward é o 
único para ela. Mas com o passar 
dos meses, as coisas entre Sheila e 
Edward mudaram. Edward sempre 
fica nervoso. Às vezes ele parece 
estar escondendo alguma coisa. Na 
véspera de Natal, Edward está em 
lugar nenhum para ser encontrado. 
Sheila está preocupada. Ela acha 
que Edward está traindo ela. Teme 
que ele a deixe em breve. No Ano 
Novo, Edward enfrenta Sheila, 
ajoelha-se e propõe. Nenhuma dessas 
preocupações importa mais. Sheila, 
alegre mais do que nunca, felizmente 
diz: “Sim.” Este será um ano 
maravilhoso para Sheila e Edward, 
depois de tudo.

245. Sheila está apaixonada245. Sheila is in love
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Sam and Stuart are both thrill seekers. 
They decided to explore this new island 
located near the Pacific called Ravi. 
They packed their bags and took off 
from their homes. They both thought 
that this would be a great adventure 
for them. They rode a boat going to the 
island. The sun was up, but the wind 
was strong. There were strong waves. 
The boat almost overturned. However, 
they arrived at the island safe. Then, 
they realized the bag holding their food 
and water was gone. They probably 
dropped it during the boat trip. Sam 
asked, “How will we be able to survive 
our trip with no food and no water?” 
Stuart simply answered him, “We’ll 
find a way.” Sam added, “How come 
you are not panicking about this?” 
Stuart responded, “Well, this is the real 
adventure.”

Sam e Stuart são ambos buscadores 
de emoção. Eles decidiram explorar 
esta nova ilha localizada perto 
do Pacífico chamada Ravi. Eles 
empacotaram suas malas e saíram 
de suas casas. Ambos pensaram 
que esta seria uma grande aventura 
para eles. Eles montaram um barco 
indo para a ilha. O sol estava acima, 
mas o vento era forte. Havia ondas 
fortes. O barco quase virou. No 
entanto, eles chegaram à ilha a 
salvo. Então, eles perceberam que a 
sacola carregando a comida e a água 
tinha desaparecido. Provavelmente 
caíram durante a viagem de barco. 
Sam perguntou: “Como vamos 
ser capazes de sobreviver a nossa 
viagem sem comida e sem água?” 
Stuart simplesmente respondeu: 
“Encontraremos um caminho.” Sam 
acrescentou: “Como é que você não 
está em pânico com isso?” Stuart 
Respondeu: “Bem, esta é a verdadeira 
aventura.”

246. A nova ilha246. The new island
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Melinda placed her mobile phone 
carefully inside her pocket. It was fresh 
from a phone store. She traded her old 
phone for a new and very expensive 
one. She could not wait to go home to 
test her newly bought phone. She was 
waiting at the bus stop impatiently. A 
hooded man stood near her. A knife 
in his hand poked at her ribs. The 
man told her to hand over her purse. 
Melinda was terrified. She handed 
her purse to the hooded man, relieved 
that her new phone was in her pocket 
and not inside her purse. But just as 
the hooded man started to go with the 
purse in tow, they both heard the sound 
of a very clear “Ring! Ring!” The man 
stopped then went back to her again.

Melinda colocou seu celular com 
cuidado no bolso. Era recente de uma 
loja de telefone. Ela trocou seu velho 
telefone por um novo e muito caro. 
Ela não podia esperar para ir para 
casa para testar seu telefone recém 
comprado. Ela estava esperando no 
ponto de ônibus com impaciência. 
Um homem encapuzado estava perto 
dela. Uma faca em sua mão cutucou 
suas costelas. O homem lhe disse para 
entregar sua bolsa. Melinda estava 
apavorada. Ela entregou sua bolsa 
para o homem encapuzado, aliviado 
que seu novo telefone estava em seu 
bolso e não dentro de sua bolsa. Mas 
assim que o homem encapuzado 
começou a ir com a bolsa pelas alças, 
ambos ouviram um som muito claro 
“Ring! Ring! O homem parou e voltou 
para ela.

247. Um telefone móvel muito 
caro

247. A very expensive mobile pho-
ne
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Romeo was the only son of the 
wealthiest family in their town. He was 
to marry the daughter of the next town’s 
most powerful family for business. 
But Romeo was in a relationship with 
their servant’s daughter, Juliet. After 
hearing the news of Romeo’s arranged 
wedding, she lost all hope. Just like 
the famous “Romeo and Juliet”, she 
clearly knew what they had was not 
something to be. However, Romeo had 
the courage to fight for their love. His 
parents were completely against them. 
They value power and wealth more than 
their own son’s happiness. Romeo’s 
father threatened not to give him any 
inheritance and cut off their ties if he 
chooses Juliet. In the end, Romeo chose 
Juliet. He knew he can’t be happy being 
wealthy without Juliet.

Romeo era o único filho da família 
mais rica em sua cidade. Ele se 
casaria com a filha da família mais 
poderosa da cidade próxima para o 
negócio. Mas Romeo estava em um 
relacionamento com a filha de seu 
empregado, Juliet. Depois de ouvir 
a notícia do casamento arranjado de 
Romeu, ela perdeu toda a esperança. 
Assim como o famoso “Romeu e 
Julieta”, ela sabia claramente que o 
que eles tinham não era algo para ser. 
No entanto, Romeu teve a coragem 
de lutar por seu amor. Seus pais 
estavam completamente contra eles. 
Valorizam o poder e a riqueza mais 
do que a felicidade do próprio filho. 
O pai de Romeu ameaçou não lhe dar 
nenhuma herança e cortar seus laços 
se ele escolher Juliet. No final, Romeu 
escolheu Julieta. Ele sabia que não 
podia ser feliz sendo rico sem Juliet.

248. Romeu e Julieta248. Romeo and Juliet
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Josh and Joy couldn’t be more different 
from each other. Josh is chic and his 
hair is always sleek. He likes to sleep in 
class, and play in gym class. He excels 
in sports which is probably why he’s the 
basketball captain. On the other hand, 
Joy can’t care less about her looks. Her 
straight hair sometimes covers her 
face. She doesn’t wear makeup like her 
female classmates, either. While Joy 
almost always fails P.E., she excels in 
other subjects. Joy loves studying. Josh 
and Joy can always be seen together. 
People wonder what Josh sees in Joy. 
She doesn’t seem to fit him. One day, 
his friend finally asks him, “Do you love 
Joy? What do you even see in her?” 
To him, Josh replies angrily, “Why 
shouldn’t I love my twin sister?”

Josh e Joy não podiam ser mais 
diferentes uns dos outros. Josh 
é elegante e seu cabelo é sempre 
elegante. Ele gosta de dormir em sala 
de aula e jogar na aula de educação 
fisica. Ele se destaca em esportes que 
é provavelmente o porquê dele ser o 
capitão de basquete. Por outro lado, 
Joy não pode se importar menos com 
sua aparência. Seus cabelos lisos às 
vezes cobrem seu rosto. Ela não usa 
maquiagem como suas colegas de 
classe, também. Enquanto Joy quase 
sempre reprova em educação fisica, 
ela se destaca em outras materias. 
Joy gosta de estudar. Josh e Joy 
podem ser vistos juntos. As pessoas se 
perguntam o que Josh vê na Joy. Ela 
não parece se encaixar com ele. Um 
dia, seu amigo finalmente pergunta: 
“Você ama a joy? O que você vê nela? 
“Para ele, Josh responde com raiva,” 
Por que eu não deveria amar minha 
irmã gêmea? “

249. Irmã gêmea249. Twin sister
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Glyza and Melchor are best of friends. 
They grew up together, and they have 
been going to the same school since 
kindergarten. They share everything 
with each other. They also go to the 
other’s house on weekends to play video 
games. One afternoon, when they are 
out for lunch, Melchor confesses his 
feelings for Glyza. He asks Glyza to 
be his girlfriend. Glyza does not want 
that. So, she refuses and decides to stop 
being friends with Melchor. Melchor 
still pursues to win Glyza’s affection. 
Glyza, on the other hand, tries to 
avoid him at all costs. Finally, she tells 
Melchor to stop bothering her. Quite 
disheartened, Melchor steps back and 
walks away. Glyza is finally relieved. 
But just when she thought he is gone 
for good, she sees him standing outside 
their door. He is holding a bouquet of 
flowers.

Glyza e Melchor são melhores amigos. 
Eles cresceram juntos, e eles foram 
para a mesma escola desde o jardim 
de infância. Eles compartilham 
tudo um com o outro. Eles também 
vão para a casa do outro nos fins de 
semana para jogar videogames. Uma 
tarde, quando saem para almoçar, 
Melchor confessa seus sentimentos 
por Glyza. Ele pede a Glyza para ser 
sua namorada. Glyza não quer isso. 
Então, ela se recusa e decide parar 
de ser amiga de Melchor. Melchor 
ainda persegue para ganhar o afeto 
de Glyza. Glyza, por outro lado, tenta 
evitá-lo a todo custo. Finalmente, 
ela diz a Melchor para parar de 
incomodá-la. Muito desanimado, 
Melchor retrocede e se afasta. Glyza 
finalmente é aliviada. Mas quando ela 
achava que ele se foi para o bem, ela o 
vê parado em frente à porta. Ele está 
segurando um buquê de flores

250. Glyza e Melchor são 
melhores amigos

250. Glyza and Melchor are best of 
friends
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Eva goes to the country to visit her 
grandma. She loves going to her 
grandma as she enjoys her cooking 
very much. Whenever she visits, her 
grandma always has the table full of 
delicious dishes. But among these, 
Eva’s favorite is the rice dishes. She 
loves rice cakes, rice soups, and even 
just plain hot rice. On the day of Eva’s 
visit, grandma prepares hot, sticky rice 
meal with stewed vegetables as a side 
dish. Eva gobbled up everything in her 
bowl. But something tastes odd. The 
rice looks fine, but its taste is funny. She 
checks her bowl, and a strange, tiny, 
dark object was among the rice. She 
picks it up and sees the body of a bug. 
Eva is frozen and dumbfounded. No 
wonder it tastes like crunchy, burnt soy.

Eva vai ao interior para visitar sua 
avó. Ela adora ir para sua avó visto 
que ela gosta das comidas dela muito. 
Sempre que ela visita, sua avó sempre 
tem a mesa cheia de pratos deliciosos. 
Mas entre estes, o favorito de Eva é 
o prato de arroz. Ela adora bolos de 
arroz, sopas de arroz, e até mesmo 
simples arroz quente. No dia da visita 
de Eva, a avó prepara a refeição, arroz 
quente e espesso com vegetais cozidos 
como acompanhamento. Eva engoliu 
tudo em sua tigela. Mas algo tem 
um gosto estranho. O arroz parece 
bom, mas seu sabor está diferente. 
Ela verifica sua tigela, e um estranho, 
minúsculo objeto escuro estava 
entre o arroz. Ela pega e vê o corpo 
de um inseto. Eva está congelada e 
estupefata. Não é de admirar que tem 
gosto de soja queimada e crocante.

251. Eva adora arroz251. Eva loves rice
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Gavin is the owner a multi-billion 
company. Aside from his business, he 
has stocks in other major companies. 
However, these stocks are under 
another name. He wants to keep a low 
profile. His newly hired secretary Alex 
is a very trustworthy employee. All of 
Gavin’s appointments are scheduled 
by him. He has all the access of the 
company’s important matters. HR has 
carefully screened him before hiring 
him. One morning, an emergency board 
meeting is called. The stockholders 
lost millions from their accounts. The 
board accuses Alex of hacking their 
accounts and stealing millions of 
dollars. Alex pleads that he is innocent. 
An investigation is conducted. Evidence 
is found to convict Alex. While all of 
the chaos is happening, Gavin is in the 
corner of the room. He is smiling.

Gavin é o proprietário de uma 
empresa de vários bilhões. Além de 
seu negócio, ele tem ações em outras 
grandes empresas. No entanto, essas 
ações estão sob outro nome. Ele 
quer manter um perfil baixo. Seu 
recém contratado secretário Alex 
é um empregado muito confiável. 
Todos os compromissos de Gavin 
são marcados por ele. Ele tem todo 
o acesso de assuntos importantes 
da empresa. O RH o examinou 
cuidadosamente antes de contratá-
lo. Uma manhã, uma reunião do 
conselho de emergência é convocada. 
Os acionistas perderam milhões 
em suas contas. O conselho acusa 
Alex de cortar suas contas e roubar 
milhões de dólares. Alex alega que 
ele é inocente. Uma investigação é 
conduzida. A evidência é encontrada 
para condenar Alex. Enquanto todo o 
caos está acontecendo, Gavin está no 
canto da sala. Ele está sorrindo.

252. Uma empresa 
multimilionária

252. A multi-billion dollar company
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I once saw two people talking to each 
other. As I came closer, I find that 
they were not talking at all. They were 
shouting at each other. One of them 
was a tall guy with small eyes. I thought 
he was Chinese. The other was a guy 
about the same height. He had fair 
skin. I assumed he was a local here in 
New York. The Asian was impatiently 
explaining something when the fair-
skinned local finally said, “You think 
you know everything? Why don’t you 
go home and mind your own business? 
Oh, I’m sorry. I forgot you can’t see 
your way because your eyes are too 
small.” Hearing this, I was aghast. I 
stepped towards him and said, “Don’t 
be a racist. You’re offending all Asians.” 
When I said that, the Chinese laughed 
while pointing at his companion, “Don’t 
worry, bro. He’s Asian, too.”

Certa vez vi duas pessoas falando 
umas com as outras. Quando cheguei 
mais perto, descobri que eles não 
estavam falando nada. Eles estavam 
gritando um para o outro. Um deles 
era um cara alto, com olhos pequenos. 
Eu pensei que ele era chinês. O outro 
era um cara da mesma altura. Ele 
tinha pele clara. Eu presumi que ele 
era um local aqui em Nova York. O 
asiático estava impaciente explicando 
algo quando o local de pele clara 
finalmente disse: “Você acha que sabe 
tudo? Por que não vai para casa e se 
preocupa com a sua vida? Oh, me 
desculpe. Eu esqueci que você não 
pode ver o seu caminho porque seus 
olhos são muito pequenos. “Ouvindo 
isso, eu estava horrorizado. Eu 
andei na direção dele e disse: “Não 
seja racista. Você está ofendendo 
todos os asiáticos. “Quando eu disse 
isso, os chineses riram enquanto 
apontando para seu companheiro,” 
Não se preocupe, mano. Ele também é 
asiático.

253. Não se preocupe, mano. Ele 
é asiático, também

253. “Don’t worry, bro. He’s Asian, 
too”
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I am excited to meet grandpa. I always 
spend summer in his little house in the 
countryside and I’m going there again. 
However, my mother tells me I can’t 
go there now. She promises to take me 
to Disneyland instead. I want to go to 
Disneyland, but I want to see grandpa 
more. I cry and beg her to let me go. But 
my mother remains firm. I decide to see 
grandpa myself, whether mother likes 
it or not. I go to the train station and 
buy a ticket. I am about to ride the train 
when I see mother running towards 
me. She hugs me tight and cries. She 
says grandpa isn’t in his little house. 
He has been in the hospital for months. 
But now, the doctor has called and says 
grandpa has died. Tears fall from my 
eyes. My heart hurts so much.

Estou animado para encontrar o 
vovô. Eu sempre passo o verão em 
sua pequena casa no campo e eu vou 
lá novamente. No entanto, minha 
mãe me diz que eu não posso ir lá 
agora. Ela promete me levar para 
a Disneylândia. Eu quero ir para a 
Disneylândia, mas eu quero ver o 
vovô mais. Eu choro e imploro para 
ela me deixar ir. Mas minha mãe 
permanece firme. Eu decido ver o 
vovô, quer a mãe goste ou não. Vou 
até a estação de trem e compro um 
bilhete. Eu estou a ponto de pegar 
o trem quando eu vejo a mamãe 
correndo em direção a mim. Ela me 
abraça apertado e chora. Ela diz que 
vovô não está em sua casinha. Ele 
está no hospital há meses. Mas agora, 
o médico ligou e disse que o vovô 
morreu. Lágrimas caem dos meus 
olhos. Meu coração dói tanto.

254. Lágrimas caem dos meus 
olhos

254. Tears fall from my eyes
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Every school has that all-time genius. 
Ralph, a simple-looking kid, was that 
genius. Having straight As and winning 
every school quiz, no one can ever beat 
Ralph’s knowledge. Most teachers 
attest to the superior intelligence Ralph 
has displayed. Because of this, one of 
the teachers wants to register him in 
a local quiz show. When he is asked 
about it, Ralph exclaims, “Boy, would 
I!” Everyone is excited about the big 
quiz show. Ralph is nervous, though. 
He has never joined any quiz contest 
this big. He eventually gets himself 
together. Easy and difficult rounds are 
a breeze. The last question determines 
the winner. As the question is shown, 
Ralph’s mind goes completely blank. 
He knows the answer but forgets it. He 
closes his eyes with his hands pressed 
on his temples. Alas! He recalls the 
answer and is then announced as the 
winner.

Toda escola tem esse gênio de todos 
os tempos. Ralph, um garoto de 
aparência simples, era aquele gênio. 
Sendo honesto e ganhando cada 
quiz escolar, ninguém pode vencer o 
conhecimento de Ralph. A maioria 
dos professores atestam a inteligência 
superior que Ralph demonstrava. 
Devido a isso, um dos professores 
quer registrá-lo em um concurso 
local. Quando ele é perguntado sobre 
isso, Ralph exclama, “Cara, eu iria!” 
Todo mundo está animado sobre o 
grande concurso. Ralph está nervoso, 
no entanto. Ele nunca se juntou a 
qualquer grande concurso como 
este. Ele finalmente se recompõe. 
Rodadas fáceis e difíceis são uma 
brisa. A última pergunta determina 
o vencedor. Quando a pergunta é 
mostrada, a mente de Ralph fica 
completamente em branco. Ele sabe a 
resposta, mas a esquece. Ele fecha os 
olhos com as mãos pressionadas nas 
têmporas. Felizmente! Ele lembra a 
resposta e é então anunciado como o 
vencedor.

255. Gênio de todos os tempos255. All-time genius
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Menampholis is a crowded, urban city 
on the west coast of Atlanta. Residents 
often see tall buildings and skyscrapers 
in almost every town. Different stores 
are lined up on every street. In this 
city, houses and apartments are built 
in between stores. Shane, a cashier, 
happens to live in one of its low-cost 
apartments. One Friday night, Shane 
arrives at her apartment from work. 
She is about to enjoy a good meal when 
she suddenly hears a scream. The 
store across the street is being robbed. 
The store owner is helplessly crying, 
and the thief looks like he is holding 
a gun. Shane calls 911 right away. An 
automated operator answers, “Thank 
you for calling. Please wait.” Shane 
waits. After a few seconds, the store 
owner screams again, and a gunshot is 
heard.

Menampholis é uma cidade 
aglomerada, urbana na costa 
ocidental de Atlanta. Os moradores 
muitas vezes veem edifícios altos 
e arranha-céus em quase todas as 
cidades. Diferentes tipos de lojas 
estão alinhadas em cada rua. Nesta 
cidade, casas e apartamentos são 
construídos entre lojas. Shane, um 
operador de caixa, passa a viver 
em um desses apartamentos de 
baixo custo. Uma noite de sexta-
feira, Shane chega do trabalho em 
seu apartamento. Ela está prestes 
a desfrutar de uma boa refeição 
quando ela de repente ouve um 
grito. A loja do outro lado da rua 
está sendo roubada. O dono da loja 
está chorando impotente, e o ladrão 
parece que está segurando uma arma. 
Shane chama 190 imediatamente. Um 
operador automatizado responde: 
“Obrigado por ligar. Por favor 
espere. “Shane espera. Depois de 
alguns segundos, o dono da loja grita 
novamente, e um tiro é ouvido.

256. Menapholis256. Menapholis
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Sam is 60 years old, but is still quite 
strong. People keep reminding him to 
be careful as he is no longer young. But 
he loves to work. He still goes to play 
golf, take care of his garden, clean the 
house in his free time, and drink with 
his friends once in a month. When 
you see him, you will think he is much 
younger. One day, while cleaning 
garden, he drops his bypass lopper. He 
bends down to pick it up. Suddenly, 
he is unable to stand back up again. 
He panics as it is the first time he has 
experienced this. Slowly, he goes inside 
the house and calls the doctor. Dr. 
Stinson says he should immediately 
go to the hospital. There is something 
wrong with his back. Sam finally 
realizes he’s not as young as he thinks.

Sam tem 60 anos, mas ainda é 
bastante forte. As pessoas continuam 
lembrando-o de ter cuidado, já que 
ele não é mais jovem. Mas ele gosta 
de trabalhar. Ele ainda vai jogar 
golfe, cuidar de seu jardim, limpar 
a casa em seu tempo livre e beber 
com seus amigos uma vez ao mês. 
Quando você o vê, você pensará 
que é muito mais novo. Um dia, ao 
limpar o jardim, ele deixa cair seu 
alicate. Ele se inclina para pegá-lo. De 
repente, ele é incapaz de se levantar 
novamente. Ele entra em pânico, pois 
é a primeira vez que ele experimenta 
isso. Lentamente, ele entra na casa 
e chama o médico. O Dr. Stinson diz 
que ele deve ir imediatamente para 
o hospital. Há algo errado com suas 
costas. Sam finalmente percebe que 
ele não é tão jovem como ele pensa.

257. Ele não é tão jovem quanto 
pensa

257. He’s not as young as he 
thinks
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He had been saving money for months. 
He wanted to send this care package 
to his family back in the country. He 
filled it with branded clothes, shoes, 
chocolates, foreign books, and more. 
He knew his brothers will be more than 
happy to receive them. However, he 
would not tell them now. He would send 
the message on his brother’s birthday. 
When the time came, he told his brother 
to wait for the package to arrive and 
they were all excited. Nobody went 
out of the house. Afternoon came and 
went. No package pick-up arrived. The 
next day, they waited, too. Still, there 
was no package. On the third day, they 
called the company. They were all angry 
with the delay. To everyone’s surprise, 
the company was already closed due to 
bankruptcy.

Ele estava economizando dinheiro 
por meses. Ele queria enviar esse 
carinhoso pacote para sua família 
no interior. Ele encheu com roupas 
de marca, sapatos, chocolates, livros 
estrangeiros e muito mais. Ele sabia 
que seus irmãos ficariam felizes 
em recebê-los. No entanto, ele não 
iria dizer-lhes agora. Ele mandaria 
a mensagem no aniversário de seu 
irmão. Quando chegou a hora, ele 
disse a seu irmão para esperar o 
pacote chegar e eles estavam todos 
animados. Ninguém saiu de casa. 
A tarde veio e foi. Nenhum pacote 
chegou. No dia seguinte, eles também 
esperaram. Ainda assim, não 
havia pacote. No terceiro dia, eles 
chamaram a empresa. Todos ficaram 
zangados com o atraso. Para surpresa 
de todos, a empresa já estava fechada 
devido à falência.

258. Poupar dinheiro para obras 
de caridade (1)

258. Saving money for charity (1)
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Mr. Kim always wanted to build his own 
business. Finally, he had enough money 
to start his first package pick-up service 
company. Since the country was filled 
with OFW workers, the company was 
booming. In its third year, he decided 
to expand the company. He would open 
a new branch with his new partner, Mr. 
Budapi. For months, they would hold 
a meeting and Mr.Budapi would give 
them updates about the new branch. 
On the opening day, Mr. Kim decided 
to hold a party for all employees. The 
party would be celebrated at the new 
office. He woke up early in the morning 
and wore his best suit. When he 
arrived, everyone was outside. He asked 
why they didn’t go in. They replied, 
“There’s no place to go in.” Mr. Kim 
was confused. He went to the front and 
realized there was nothing there.

Mr. Kim sempre quis construir seu 
próprio negócio. Finalmente, ele tinha 
dinheiro suficiente para começar a 
sua primeira empresa de serviços de 
pick-up. Desde que o país foi enchido 
com os trabalhadores das Filipinas, a 
companhia estava crescendo. Em seu 
terceiro ano, ele decidiu expandir a 
empresa. Ele abriria um novo ramo 
com seu novo sócio, o Sr. Budapi. 
Por meses, eles iriam realizar uma 
reunião e Mr.Budapi iria dar-lhes 
atualizações sobre o novo ramo. No 
dia da abertura, Kim decidiu fazer 
uma festa para todos os funcionários. 
A festa seria celebrada no novo 
escritório. Ele acordou de manhã cedo 
e usou seu melhor terno. Quando ele 
chegou, todos estavam lá fora. Ele 
perguntou por que eles não entraram. 
Eles responderam: “Não há lugar para 
entrar.” O Sr. Kim estava confuso. Ele 
foi para a frente e percebeu que não 
havia nada lá

259. Economia de dinheiro para 
obras de caridade (2)

259. Saving money for charity (2)
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Kean is a 10-year old boy and a lazy kid. 
He doesn’t like his grandpa because 
he always asks him to buy a pack of 
cigarettes every day. He’s upset because 
he always follows his grandpa’s order, 
but his grandpa never grants his wish. 
He wants a bike, his long-time wish. 
He told his grandpa, “I can buy you 
cigarettes everyday if you buy me a 
bike.” But his grandpa just replies “I 
don’t have enough money yet, son.” 
One day, Kean got so fed up and yelled 
“I will never buy you cigarettes again”. 
He ran away and stayed at his aunt’s 
house for 2 weeks. The sad news 
reached him about his grandpa’s death. 
Kean was devastated. He went home 
and mourned in his grandpa’s room. 
Suddenly, something crashed and fell 
on the floor. It was a coin bank with 
the label “For Kean’s Bike”. Kean then 
learned that his grandpa had been 
selling cigarettes to save up for his wish.

Kean é um garoto de 10 anos e um 
garoto preguiçoso. Ele não gosta de 
seu avô porque ele sempre pede para 
ele comprar um maço de cigarros 
todos os dias. Ele está chateado 
porque ele sempre segue a ordem de 
seu avô, mas seu avô nunca concede 
seu desejo. Ele quer uma bicicleta, 
seu desejo de longa data. Ele disse ao 
seu avô: “Eu posso comprar cigarros 
todos os dias se você me comprar 
uma bicicleta.” Mas o avô responde: 
“Ainda não tenho dinheiro suficiente, 
filho.” Um dia, Kean ficou tão farto 
e gritou “Eu Nunca vou comprar 
cigarros para você novamente “. Ele 
fugiu e ficou na casa de sua tia por 2 
semanas. A triste notícia chegou até 
ele sobre a morte de seu avô. Kean 
estava devastado. Ele foi para casa 
e chorou no quarto do seu avô. De 
repente, algo caiu no chão. Era um 
banco de moedas com o selo “Para a 
bicicleta do Kean”. Kean então soube 
que seu avô vinha vendendo cigarros 
para economizar seu desejo.

260. Vovô nunca concede o 
desejo dele

260. Grandpa never grants his 
wish
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Etta was driving to the pharmacy to 
buy medicine for her mother who was 
suffering from back pain. The road 
had fewer vehicles than usual so she 
decided to accelerate. Before entering 
the pharmacy, she needed to park her 
car. Etta didn’t like the store’s parking 
space because it was too narrow, so she 
decided to park on the road side. Before 
she could reach the parking space, a 
dog crossed the street. She immediately 
turned to avoid it, but she ended up 
hitting and breaking the No Parking 
sign. The officer on duty rushed towards 
her to check the situation. Etta was fine, 
but she needed to settle the damage 
she caused. The next day, while going 
home, Etta passed the pharmacy and 
she saw that the No Parking sign is new. 
She remembered what happened and 
decided to always drive slowly.

Etta estava dirigindo para a farmácia 
para comprar medicamentos para sua 
mãe que estava sofrendo de dor nas 
costas. A estrada tinha menos veículos 
do que o habitual, então ela decidiu 
acelerar. Antes de entrar na farmácia, 
precisava estacionar o carro. Etta não 
gostou do espaço de estacionamento 
da loja porque era muito estreito, 
então ela decidiu estacionar no lado 
da estrada. Antes que ela pudesse 
chegar ao estacionamento, um cão 
atravessou a rua. Ela imediatamente 
se virou para evitar, mas ela acabou 
batendo e quebrando a placa de 
Não Estacione. O oficial de plantão 
correu em sua direção para verificar 
a situação. Etta estava bem, mas ela 
precisava resolver o dano que ela 
causou. No dia seguinte, enquanto ia 
para casa, Etta passou pela farmácia 
e viu que o sinal de Não Estacione 
era novo. Ela se lembrou do que 
aconteceu e decidiu sempre dirigir 
devagar.

261. Dirija sempre devagar261. Always Drive Slowly
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It was a busy week and the team 
needed a new assistant to help with 
the paperwork. They decided to put 
an ad on Craigslist. Within a day, they 
received lots of applicants. However, 
they only needed one. They screened all 
of the applicants and accepted a certain 
Ms. Reina Russell. In her resume, she 
said she didn’t have work experience 
yet, but was willing to learn. Her 
qualifications were above average. They 
told Ms. Russell to start working on 
Monday. When Monday came, a person 
claiming to be Ms. Russell arrived. They 
were doubtful as she wasn’t a she at all. 
He was a petite man. Later they found 
out that he’s a transgender who had 
undergone surgery, but wasn’t able to 
legally change his gender status yet. He 
preferred to be called Mr. Ray Russell.

Foi uma semana agitada e a equipe 
precisou de um novo assistente 
para ajudar com a papelada. Eles 
decidiram colocar um anúncio no 
Craigslist. Dentro de um dia, eles 
receberam muitos candidatos. No 
entanto, eles só precisavam de um. 
Eles examinaram todos os candidatos 
e aceitaram uma certa Sra. Reina 
Russell. Em seu currículo, ela 
disse que não tinha experiência de 
trabalho ainda, mas estava disposta a 
aprender. Suas qualificações estavam 
acima da média. Eles disseram à Sra. 
Russell que começasse a trabalhar 
na segunda-feira. Quando chegou a 
segunda-feira, uma pessoa afirmando 
ser a Sra. Russell chegou. Eles 
estavam duvidosos em ela ser ela 
mesmo. Ele era um homem pequeno. 
Mais tarde eles descobriram que 
ele é um transgênero que tinha sido 
submetido a cirurgia, mas não foi 
capaz de alterar legalmente seu status 
de gênero ainda. Ele preferia ser 
chamado Sr. Ray Russell.

262. O Sr. Ray Russell.262. Mr. Ray Russell.
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Mika and Moises are siblings who both 
love chocolate. Mika always gets the 
chocolate bar her mother brings while 
Moises receives the chocolate drink. 
Both of them enjoy all the different 
brands of chocolate. But among 
these, their favorite is M&M. One day, 
their mother brings in a huge M&M 
container. Completely in love with 
M&M chocolate, Mika and Moises do 
not want to share it with each other. 
Each of them asks for it, but their 
mother refuses. To win her affection, 
Mika cleans her room. Moises, on the 
other hand, waters the garden. Despite 
this, their mother still said no. That 
night, Mika and Moises decide to work 
together to get that chocolate. They 
sneak out of their bedroom and into the 
kitchen. They grab the M&M container 
and open it. Surprisingly, it is empty.

Mika e Moises são irmãos que 
gostam de chocolate. Mika sempre 
recebe a barra de chocolate que sua 
mãe traz enquanto Moises recebe 
a bebida de chocolate. Ambos 
apreciam todas as diferentes marcas 
de chocolate. Mas entre estes, o 
seu favorito é M & M. Um dia, sua 
mãe traz um enorme recipiente M 
& M. Completamente apaixonado 
por chocolate de M & M, Mika e 
Moises não querem compartilhá-lo 
uns com os outros. Cada um deles 
pede, mas sua mãe recusa. Para 
conquistar seu afeto, Mika limpa 
seu quarto. Moises, por outro lado, 
rega o jardim. Apesar disso, sua 
mãe ainda disse não. Naquela noite, 
Mika e Moises decidem trabalhar 
juntos para conseguir esse chocolate. 
Eles esgueiraram fora de seu quarto 
para a cozinha. Eles pegaram o 
recipiente de M & M e abriu-o. 
Surpreendentemente, está vazio.

263. Está vazio.263. It is empty.
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It was the season for festivities at the 
countryside of Montana. Everyone 
was buzzing with thrill. Homemakers 
joyfully prepared dishes for guests. 
George, a young, fit, and handsome 
cowboy, was there to join the town folks 
and to celebrate. During the festival 
night, George seemed to enjoy every 
part of it. He visited one house after 
another. In every home he went, hosts 
happily offered their hearty, delicious 
dishes. Feeling grateful, George gobbled 
up any food given to him. It was a 
great night. But despite this, he was 
completely exhausted. So, he went 
straight to bed after visiting the last 
house in town. His tummy was full, and 
he was well-rested. All of the sudden, 
he began having strange dreams. He 
dreamt of talking food. The most bizarre 
part of it was that he was the fat, naked 
cowboy who ate them all.

Era a temporada para festividades no 
interior de Montana. Todo mundo 
estava espalhando emoção. Donas 
de casa alegremente preparavam 
pratos para os hóspedes. George, 
um vaqueiro jovem, apto e bonito, 
estava lá para juntar-se aos povos da 
cidade e celebrar. Durante a noite 
do festival, George parecia desfrutar 
cada parte dela. Ele visitou uma casa 
após a outra. Em cada casa que ele ia, 
os anfitriões ofereciam alegremente 
seus deliciosos pratos. Sentindo-
se grato, George engoliu qualquer 
comida que lhe fosse dada. Foi uma 
ótima noite. Mas, apesar disso, estava 
completamente exausto. Então, ele 
foi direto para a cama depois de 
visitar a última casa na cidade. Sua 
barriga estava cheia, e ele estava 
bem descansado. De repente, ele 
começou a ter sonhos estranhos. Ele 
sonhou com comidas falantes. A parte 
mais bizarra disso era que ele era o 
vaqueiro gordo e nu que comia todos 
elas.

264. Todos estavam zumbindo264. Everyone was buzzing
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The competition is tough. In fact, 
it’s one of the hotly-contested in the 
school yet. Running candidates for 
presidency, Janice and Hansel, are the 
top 2 students. While it may seem like 
they’re born rivals, they are actually 
close friends. In fact, when Janice 
ran for classroom presidency, Hansel 
ran for vice presidency. When Janice 
volunteered as class representative, 
Hansel asked to be her assistant. They 
were inseparable. That is, until now. 
When counting begins, Janice is leading 
by 5 votes. However, they end up in a 
tie. That’s when the council remembers 
that the transferee didn’t cast her vote. 
They call the new voter to break the 
tie. The transferee doesn’t want to do 
it, but it seems that she has no choice. 
She’s about to make her decision when 
Hansel said, “I concede. Janice wins.” 
Janice smiles and hugs Hansel.

A competição é dura. Na verdade, é 
um dos muito disputado na escola 
ainda. Candidatos à presidência, 
Janice e Hansel, são os 2 melhores 
alunos. Embora possa parecer que 
eles são rivais de nascença, eles são 
realmente amigos próximos. Na 
verdade, quando Janice disputou a 
presidência da sala de aula, Hansel 
disputou para a vice-presidência. 
Quando Janice se ofereceu como 
representante de classe, Hansel 
pediu para ser seu assistente. Eram 
inseparáveis. Isto é, até agora. 
Quando a contagem começa, Janice 
é líder por 5 votos. No entanto, 
eles acabam em um empate. Isso é 
quando o conselho se lembra que a 
cessionária não votou. Eles chamam 
a nova eleitora para quebrar o laço. 
A cessionária não quer fazê-lo, mas 
parece que ela não tem escolha. Ela 
está prestes a tomar sua decisão 
quando Hansel disse: “Eu concedi. 
Janice ganha. “Janice sorri e abraça 
Hansel.

265. Janice sorri e abraça 
Hansel.

265. Janice smiles and hugs Han-
sel.
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It’s their 50th anniversary and he was 
preparing something special for his 
wife. He called all their children to 
attend the small party he’s organizing. 
He hoped their grandchildren would be 
there, too, despite it being a weekday. 
He told his wife to prepare for the day 
and wear her favorite dress. She smiled 
at him. She remembered that this was 
why she loved him. Without knowing 
it, she shed a tear. When evening came, 
he had set the table. The catering 
service had prepared the food. The 
cake was done, too. Their children and 
grandchildren were present. The clock 
ticked, but his wife was still not in the 
dining room. He went to their room 
and she was not there. He tried calling 
her phone. It’s ringing, but no one’s 
answering. It’d be a year since then 
before he would see his wife again.

É 50º aniversário deles e ele estava 
preparando algo especial para sua 
esposa. Ele chamou todos os seus 
filhos para assistir à pequena festa 
que ele está organizando. Ele esperava 
que seus netos também estivessem lá, 
apesar de ser um dia da semana. Ele 
disse à esposa para se preparar para 
o dia e usar seu vestido favorito. Ela 
sorriu para ele. Lembrou-se de que 
era por isso que o amava. Sem saber, 
ela derramou uma lágrima. Quando 
chegou a noite, ele tinha colocado 
a mesa. O serviço de buffet tinha 
preparado a comida. O bolo foi feito, 
também. Seus filhos e netos estavam 
presentes. O relógio marcou, mas sua 
esposa ainda não estava na sala de 
jantar. Ele foi para seu quarto e ela 
não estava lá. Ele tentou ligar para 
o telefone dela. Está tocando, mas 
ninguém está respondendo. Seria um 
ano, desde então, que ele voltasse a 
ver sua esposa.

266. É 50º aniversário deles (1)266. It’s their 50th anniversary (1)
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On the street, an old woman wearing 
shabby clothes will be seen walking 
listlessly. A child calls to her, 
“Grandma, you’ll get lost again. Let’s 
go home.” He’s about to lead her home 
when a small car stops beside them. 
They stop walking. A man gets out 
from the car. He is crying and keeps on 
saying, “Mother? Mother?” The child 
thinks that this must be grandma’s 
son. His mother found her sleeping on 
the streets 1 year ago. The man thanks 
him and takes grandma with him. They 
go back to her real home, where her 
husband waits for her. When they meet, 
her husband hugs her. He looks weak. 
He has been wondering where his wife 
is for a year. That same day, they go to 
the doctor and find that his wife has 
Alzheimer’s disease.

Na rua, uma velha com roupas 
surradas será vista andando 
apressadamente. Uma criança a 
chama: “Vovó, você vai se perder 
de novo. Vamos para casa. “Ele está 
prestes a levá-la para casa quando um 
pequeno carro para ao lado deles. Eles 
param de andar. Um homem sai do 
carro. Ele está chorando e continua 
dizendo: “Mãe? Mãe? A criança pensa 
que este deve ser o filho da vovó. Sua 
mãe a encontrou dormindo na rua há 
um ano. O homem agradece e leva 
a avó com ele. Eles voltam para sua 
casa real, onde seu marido espera por 
ela. Quando eles se encontram, seu 
marido a abraça. Ele parece fraco. 
Ele tem se perguntado onde está sua 
esposa por um ano. Nesse mesmo 
dia, eles vão ao médico e descobrem 
que sua esposa tem a doença de 
Alzheimer.

267. É o seu 50º aniversário (2)267. It’s their 50th anniversary (2)
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Genevieve lives in an old house. The 
floors creak when they walk around, 
and the walls smell funny. Genevieve 
does not mind all that. What really 
bothers her is the locked door towards 
the attic. She never gets into that room. 
This sparks her curiosity. She thinks 
that locked door is encasing all its 
mystery. On most nights, she can hear 
noises from the locked room. This leads 
her to think of ghosts behind it. In other 
instances, Genevieve contemplates the 
existence of a thief that is comfortably 
staying in their attic. As time passes by, 
Genevieve’s imagination continues to 
go wild. Tired and exasperated with all 
her musings, her parents finally decide 
to open the door. Genevieve sees broken 
furniture and a crumbling ceiling. 
The room behind the locked door is a 
mystery no more.

Genevieve mora em uma casa velha. 
Os pisos rangem quando caminham 
sobre ele, e as paredes tem um 
cheiro engraçado. Genevieve não se 
importa com isso. O que realmente 
a incomoda é a porta trancada em 
direção ao sótão. Ela nunca entra 
naquele quarto. Isso desperta sua 
curiosidade. Ela acha que a porta 
trancada encerra todo o seu mistério. 
Na maioria das noites, ela pode ouvir 
os ruídos do quarto trancado. Isso a 
leva a pensar em fantasmas por trás 
dele. Em outros casos, Genevieve 
contempla a existência de um ladrão 
que fica confortavelmente em seu 
sótão. Com o passar do tempo, a 
imaginação de Genevieve continua 
selvagemente. Cansada e exasperada 
com todas as suas reflexões, seus pais 
finalmente decidem abrir a porta. 
Genevieve vê móveis quebrados e um 
teto desmoronando. O quarto atrás 
da porta trancada não é mais um 
mistério.

268. Em outros casos268. In other instances
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Lilly loves word search puzzles and is 
great at them. In fact, it’s the only thing 
she excels in. That’s what people think. 
Her grades at school were just enough 
to make her pass. Her mother would 
always scold her for not being good at 
household chores, too. Now, she has 
worked for a publishing company for 6 
years and still hasn’t got the promotion 
she was promised. But that’s okay for 
her. She’s contented with her simple 
life. Nobody can understand why she 
has no ambition to excel in life and at 
work. Her friend once asked her why 
she lived the way she did. Lilly simply 
answered, “Unlike word search puzzles, 
I think life is pretty simple. As long as 
I have a bed to sleep on and food to 
eat, I’ll be happy.” And she is, indeed, 
happy.

Lilly ama caça palavras e é ótima 
neles. Na verdade, é a única coisa 
que ela se destaca. É o que as 
pessoas pensam. Suas notas na 
escola eram apenas o suficiente para 
fazê-la passar. Sua mãe sempre a 
repreendia por não ser boa em tarefas 
domésticas, também. Agora, ela tem 
trabalhado para uma editora por 6 
anos e ainda não tem a promoção 
que lhe foi prometida. Mas tudo bem 
para ela. Ela está contente com sua 
vida simples. Ninguém pode entender 
por que ela não tem ambição de se 
destacar na vida e no trabalho. Seu 
amigo uma vez lhe perguntou por 
que ela vivia do jeito que ela vivia. 
Lilly simplesmente respondeu, “Ao 
contrário de caça palavra, eu acho 
que a vida é muito simples. Contanto 
que eu tenha uma cama para dormir 
e comida para comer, vou ser feliz. “E 
ela é, de fato, feliz.

269. Muito simples269. Pretty simple



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.281

281

Página

Her friend’s home was big. Femme 
knew Jill was rich, but she didn’t expect 
her to be this rich. While Jill fetched 
some cookies and juice, she explored 
the house. She could tell that her family 
loved art. They had several paintings 
and sculptures displayed in the 
living room. Among all the art pieces 
displayed, one painting drew her the 
most. It was a seaside painting. Looking 
at it, she was reminded of her father. 
Her father was once a good painter, too, 
and his favorite subject was the sea. 
When Jill came back with the snacks, 
she asked her about it. Jill said it was 
a gift from her father’s friend back in 
college. They looked at the name of the 
painter written at the back of the piece. 
There, they found the name of Femme’s 
father written in scribbles.

A casa de sua amiga era grande. 
Femme sabia que Jill era rica, mas 
não esperava que ela fosse tão 
rica. Enquanto Jill buscava alguns 
biscoitos e suco, ela explorou a casa. 
Ela podia dizer que sua família amava 
a arte. Eles tinham várias pinturas 
e esculturas exibidas na sala de 
estar. Entre todas as peças expostas, 
uma pintura a atraía mais. Era uma 
pintura à beira-mar. Olhando para 
ela, ela lembrou-se de seu pai. Seu 
pai também era um bom pintor, e 
seu tema favorito era o mar. Quando 
Jill voltou com os petiscos, ela 
perguntou sobre isso. Jill disse que 
era um presente do amigo de seu pai 
na faculdade. Olharam para o nome 
do pintor escrito na parte de trás da 
peça. Lá, eles encontraram o nome do 
pai de Femme escrito em rabiscos.

270. Ela explorou a casa270. She explored the house
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The nurses are rushing a small child to 
the ICU. He’s suffering from respiratory 
failure. The mother is running with 
them. She is crying hard and keeps 
on praying, “Dear God, save my child. 
Dear God, save my child.” You can tell 
that the child’s from a poor family. 
He is wearing clothes too big for him. 
His mother’s dress, which once was 
yellow, is now close to white. She can’t 
afford the hospital’s fee. Even her cheap 
hospital insurance won’t pay half the 
fee. However, she has no choice. If she 
wants her child is to survive, she needs 
to do this. Maybe, she’ll call the child’s 
father. Maybe, she’ll ask for donations 
from everyone she knows. For now, 
she just worries about her child’s life. 
Nothing else matters.

As enfermeiras estão correndo com 
uma pequena criança para a UTI. 
Ele está sofrendo de insuficiência 
respiratória. A mãe está correndo 
com eles. Ela está chorando muito 
e continua orando, “Querido Deus, 
salve meu filho. Querido Deus, salve 
meu filho. “Você pode dizer que a 
criança é de uma família pobre. Ele 
está usando roupas grandes demais 
para ele. O vestido de sua mãe, que 
uma vez foi amarelo, está agora perto 
do branco. Ela não pode pagar a taxa 
do hospital. Mesmo seu plano de 
saúde barato não vai pagar metade da 
taxa. No entanto, ela não tem escolha. 
Se ela quer que seu filho sobreviva, ela 
precisa paga-lo. Talvez, ela ligue para 
o pai da criança. Talvez, ela vai pedir 
doações de todos que ela conhece. Por 
agora, ela apenas se preocupa com a 
vida do seu filho. Nada mais importa.

271. UTI271. ICU
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Margaret is the biggest girl in her 
class. Taking advantage of her size, she 
pushes other classmates around and 
makes them do what she wants. She 
gets the lunches of other little kids. 
She even calls them bad names. One 
afternoon, Margaret feels like messing 
with the kids on the playground. When 
other children see her coming, they 
scatter away. Everyone makes their way 
out except for a boy named Toby. He 
is not scared of Margaret. In fact, he is 
tired of Margaret being mean to them. 
Margaret approaches and raises her 
hand to strike him. Out of defense, Toby 
accidentally pushes her. When Margaret 
falls on the ground, a ripping sound is 
heard. She has ripped her pants, and 
her underwear has ducklings printed on 
it. From that day on, everyone calls her 
the “ugly duckling.”

Margaret é a maior garota de sua 
classe. Aproveitando o seu tamanho, 
ela empurra outros colegas de classe 
ao redor e faz com que eles façam o 
que ela quer. Ela pega os almoços de 
outras crianças. Ela até os chama de 
nomes ruins. Uma tarde, Margaret 
tem vontade de brincar com as 
crianças no parquinho. Quando 
outras crianças veem sua vinda, eles 
se espalham. Todos saem, exceto 
por um garoto chamado Toby. 
Ele não tem medo de Margaret. 
Na verdade, ele está cansado de 
Margaret ser má para eles. Margaret 
se aproxima e levanta a mão para 
atacá-lo. Em defesa, Toby a empurra 
acidentalmente. Quando Margaret cai 
no chão, um som rasgando é ouvido. 
Ela rasgou suas calças, e sua calcinha 
tem patinhos impressos nela. Daquele 
dia em diante, todo mundo a chama 
de “patinho feio”.

272. Maior garota em sua classe272. Biggest girl in her class
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It was October. Halloween decorations 
were already up. Stores were filled with 
chocolates and sweet treats. Kids were 
already planning for their costumes. 
Aside from this, haunting stories were 
buzzing around town. These stories 
definitely sent chills to the listener’s 
spine. Others who listened to them 
couldn’t even sleep at night. These 
haunting stories, however, did not affect 
Howard. He was the chief of police in 
that town. He had the toughest job, and 
nothing scared him. On Halloween, 
Howard enjoyed a series of horror 
movies. As he was watching, he caught 
a glimpse of a floating white object 
outside his window. It moved but didn’t 
go away. Howard was already scared 
then. But gathered the courage to go out 
and check it. He found that it was just a 
piece of cloth hung by tricksters.

Era outubro. As decorações de 
Halloween já estavam prontas. As 
lojas estavam cheias de chocolates 
e doces. As crianças já estavam 
planejando suas roupas. Além disso, 
histórias assustadoras estavam 
zumbindo pela cidade. Estas 
histórias definitivamente davam 
calafrios na coluna do ouvinte. 
Outros que os ouviam nem sequer 
conseguiam dormir à noite. Essas 
histórias assustadoras, no entanto, 
não afetavam Howard. Ele era o 
chefe da polícia naquela cidade. Ele 
tinha o trabalho mais difícil, e nada 
o assustava. No Halloween, Howard 
apreciava uma série de filmes de 
terror. Enquanto a assistia, viu 
um objeto branco flutuante diante 
da janela. Moveu-se, mas não foi 
embora. Howard já estava assustado 
então. Mas reuniu coragem para 
sair e verificar. Ele descobriu que 
era apenas um pedaço de pano 
pendurado por impostores.

273. Halloween (1)273. Halloween (1)
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It was a cold morning. Bruce did not 
like getting up. He hated going to work 
on rainy days. Nonetheless, he needed 
to go since he had a meeting that 
day. He got up and prepared himself. 
As he was doing that, he saw a poor, 
homeless man from his window. He 
felt pity at first, but he then appeared 
indifferent. He quickly went to work, 
ignoring the old man. That night, when 
Bruce was walking on the sidewalk 
towards his house, a group of young 
men approached him. They were asking 
for his money. Completely unarmed, 
Bruce tried to run. The group of men, 
however, was too strong and fast. 
Then, a man appeared and drove those 
men away. Bruce was saved by the 
old homeless man he saw outside his 
window and ignored. He never felt more 
thankful and ashamed at the same time.

Era uma manhã fria. Bruce não 
gostava de se levantar. Odiava ir 
trabalhar nos dias chuvosos. No 
entanto, ele precisava ir visto que 
ele tinha uma reunião naquele dia. 
Levantou-se e preparou-se. Enquanto 
fazia isso, viu um homem pobre e 
desabrigado da janela. Ele sentiu 
pena no início, mas ele então pareceu 
indiferente. Ele rapidamente foi 
trabalhar, ignorando o velho. Naquela 
noite, quando Bruce estava andando 
na calçada em direção à sua casa, um 
grupo de jovens se aproximou dele. 
Eles estavam pedindo seu dinheiro. 
Completamente desarmado, Bruce 
tentou fugir. O grupo de jovens, no 
entanto, era muito forte e rápido. 
Então, um homem apareceu e afastou 
aqueles homens. Bruce foi salvo pelo 
velho sem-teto que viu fora de sua 
janela e ignorado. Ele nunca se sentiu 
mais agradecido e envergonhado ao 
mesmo tempo.

274. Halloween (2)274. Halloween (2)
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Nikka is a newly-made chef, and 
she has a dream of building her own 
restaurant. But first, she has to create 
her signature dish. She wants her 
dishes to be unique yet undeniably 
delicious. So, Nikka decides to set off 
on an adventure in finding the flavor 
she needs. She goes all around America 
and thinks its dishes are too meaty. 
In Europe, she deems their meals are 
too cheesy. Nikka even tries going to 
Antartica, but people there seems to eat 
only fish. Nikka is still not satisfied with 
her search for flavor. She goes to Asia 
as her final destination. She discovers 
that their flavors are rich, and it is the 
combination of the flavors she tasted 
from other parts of the world. It is odd, 
but she loves it. In fact, it is the flavor 
she has been looking for. She stops 
searching.

Nikka é uma cozinheira recém-
formada, e ela tem um sonho de 
construir o seu próprio restaurante. 
Mas primeiro, ela tem que criar 
seu prato de assinatura. Ela quer 
que seus pratos sejam únicos, mas 
inegavelmente deliciosos. Então, 
Nikka decide partir em uma aventura 
de encontrar o sabor que ela precisa. 
Ela vai por toda América e acha 
que seus pratos têm muita carne. 
Na Europa, ela considera que suas 
refeições têm muito queijo. Nikka até 
tenta ir para a Antártica, mas lá as 
pessoas parecem comer apenas peixe. 
Nikka ainda não está satisfeita com 
sua busca pelo sabor. Ela vai para 
a Ásia como seu destino final. Ela 
descobre que seus sabores são ricos, 
e é a combinação dos sabores que ela 
provou de outras partes do mundo. É 
estranho, mas ela adora. Na verdade, 
é o sabor que ela tem procurado. Ela 
para de procurar.

275. Cozinheira recém formada275. Newly-made chef
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Kate has a persistent suitor for almost 
a year. His name is John. John always 
buys Kate a cup of coffee at the canteen 
everyday. Kate doesn’t like John. 
He’s too talkative and cheesy. She 
doesn’t directly turn down John. She 
sometimes just gives him false hopes. 
One day Kate’s friend asked her, “Aren’t 
you going to accept John yet?”. Kate 
replied “I’ doubt it. I like her as a friend. 
Nothing more.” John overheard their 
conversation and decided to finally 
step back. Kate felt awkward not seeing 
John around. No one buys her a cup 
of coffee anymore. For the first time 
in a long time, she bought coffee for 
herself. While staring at her drink, she 
realizes she misses John. She decided 
to check up on him and give him a call. 
The phone rang. Kate hesitated and was 
about to end the call until a female voice 
answered. “Hello. Who is this?”

Kate tem um pretendente persistente 
por quase um ano. Seu nome é John. 
John sempre compra uma xícara de 
café para Kate na cantina todos os 
dias. Kate não gosta de John. Ele é 
muito falante e brega. Ela não recusa 
diretamente John. Às vezes só lhe dá 
falsas esperanças. Um dia, a amiga 
de Kate perguntou: “Você não vai 
aceitar John ainda?”. Kate respondeu: 
“Eu duvido. Eu gosto dele como 
um amigo. Nada mais. “John ouviu 
sua conversa e decidiu finalmente 
recuar. Kate sentiu-se estranha ao 
não ver John ao seu redor. Ninguém 
mais compra uma xícara de café. 
Pela primeira vez em muito tempo, 
ela comprou café para si mesma. 
Enquanto olha para sua bebida, ela 
percebe que sente falta de John. 
Ela decidiu dar uma checada nele e 
liga para ele. O telefone tocou. Kate 
hesitou e estava prestes a terminar 
a ligação até que uma voz feminina 
respondeu. “Olá. Quem é?”

276. Olá. Quem é?276. “Hello. Who is this?”
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Petionville is a small city in Haiti. 
There, people live an ordinary life, 
and they enjoy all simple pleasures. 
Nadege, a young boy who lives with his 
grandmother, hates being in Petionville. 
He dislikes the dullness of daily life 
routines. But despite his hate, he does 
not show it to his grandma. He loves his 
grandmother and that she is the only 
reason he is staying. One afternoon, 
while Nadege finishes assisting his 
grandmother to bed, he feels the floor 
move. At first, he thinks it is his mind 
playing games. Eventually, somebody 
shouts, “Earthquake!” Nadege is frozen 
in shock. He can’t believe it’s happening 
again. He wakes his grandmother up, 
and they hurry out of the home. A 
few moments later, they witness their 
house crumble down as the earthquake 
continues. Nadege wishes he and his 
grandmother had been born some place 
else.

Petionville é uma cidade pequena 
no Haiti. Lá, as pessoas vivem uma 
vida comum, e desfrutam de todos os 
prazeres simples. Nadege, um menino 
que vive com sua avó, odeia estar 
em Petionville. Ele não gosta dos 
aborrecimentos das rotinas da vida 
diária. Mas apesar de seu ódio, ele 
não mostra para sua avó. Ele ama sua 
avó e ela é a única razão pela qual ele 
está situado lá. Certa tarde, enquanto 
Nadege termina de ajudar a avó a 
dormir, sente que o chão se move. A 
princípio, ele pensa que é sua mente 
pregando peças. Eventualmente, 
alguém grita, “Terremoto!” Nadege 
está congelado em choque. Ele não 
pode acreditar que está acontecendo 
de novo. Ele acorda a avó, e eles se 
apressam para sair de casa. Poucos 
momentos depois, eles testemunham 
sua casa desmoronar enquanto o 
terremoto continua. Nadege deseja 
que ele e sua avó tenham nascido em 
outro lugar.

277. Petionville277. Petionville
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The sky looked great, and air 
temperature was fair. It surely was the 
perfect day for flying. Gerald was the 
pilot for the day’s flight. He had geared 
planes to different countries. He was 
able to manage one in both normal 
and harsh weather conditions. Gerald 
got into his controls and checked their 
status. Everything looked like it’s in 
place, and no problems occurred. 
Gerald took off. He was pleased with 
the smooth process. It was going be a 
normal day. After the first few hours, 
an alarm went on. There had been a 
sudden malfunction on the engines. 
Gerald knew the plane was crashing. 
He tightened his grip and swerved the 
plane right on the spot of Hudson River.

O céu parecia ótimo, e a temperatura 
do ar era razoável. Certamente era 
o dia perfeito para voar. Gerald era 
o piloto para o voo do dia. Ele tinha 
aviões engatados para diferentes 
países. Ele era capaz de conduzir 
um em ambas condições climáticas 
normais e rigorosas. Gerald entrou 
em seus controles e verificou seu 
status. Tudo parecia estar no lugar, 
e nenhum problema ocorreu. Gerald 
decolou. Ele estava satisfeito com o 
bom desenvolvimento. Ia ser um dia 
normal. Após as primeiras horas, um 
alarme continuou. Houve um súbito 
defeito nos motores. Gerald sabia que 
o avião estava caindo. Apertou seu 
punho e desviou o avião para a direita 
no ponto do Rio Hudson.

278. Dia perfeito para voar278. Perfect day for flying
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Ritchel was about to celebrate her 10th 
birthday. She wanted a carrot cake. But 
her younger sister wanted a strawberry 
cake. Her younger sister told their mom 
to buy a strawberry cake on Ritchel’s 
birthday. This made Ritchel sad. Ritchel 
did not tell her mom about it. She loved 
her younger sister so much. “Strawberry 
cake will be okay,” Ritchel said. Then, 
her birthday came. She wore a pink 
dress and a white pair of shoes. She 
was very beautiful. Her friends in the 
neighborhood came. Her classmates 
came too. Her cousins, uncles and 
aunties were there. They had birthday 
gifts for Ritchel. But she was not so 
happy because she wanted a carrot 
cake. They sang the birthday song to 
her. Then, father came from work. He 
brought her a carrot cake. Ritchel had 
the happiest birthday.

Ritchel estava prestes a comemorar 
seu 10º aniversário. Queria um bolo 
de cenoura. Mas sua irmã mais nova 
queria um bolo de morango. Sua 
irmã mais nova disse a sua mãe para 
comprar um bolo de morango no 
aniversário de Ritchel. Isso deixou 
Ritchel triste. Ritchel não contou para 
a mãe sobre isso. Ela amava tanto a 
irmã mais nova. “Bolo de morango 
será bom”, disse Ritchel. Então, seu 
aniversário veio. Usava um vestido 
rosa e um par de sapatos brancos. 
Ela era muito bonita. Seus amigos no 
bairro vieram. Seus colegas vieram 
também. Seus primos, tios e tias 
estavam lá. Eles tinham presentes 
de aniversário para Ritchel. Mas ela 
não estava tão feliz porque queria 
um bolo de cenoura. Eles cantaram a 
música de aniversário para ela. Então, 
o pai veio do trabalho. Ele trouxe-lhe 
um bolo de cenoura. Ritchel teve o 
aniversário mais feliz.

279. Ritchel 10º aniversário279. Ritchel 10th birthday
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Cynthia is a healthy child. She is active 
at school, and she participates in a 
lot of sports. Her eyes are bright and 
attentive. She is filled with great energy. 
Cynthia looks like she has never been 
sick in her life. One morning, Cynthia 
wakes up with a bump on her back. She 
first thinks there is something wrong 
with her bed. She inspects her covers 
but finds nothing. She begins to feel 
pain at her back. So, she takes a look 
of herself on the mirror. She sees this 
tiny bump near her spine. She touches 
it, and it sends pain all throughout her 
body. “Could this be a Hernia?” she 
asks herself. She and her mother go to 
a doctor right away. The doctor then 
declares that it is an insect bite. Cynthia 
has been bitten by a large bed bug in 
her sleep.

Cynthia é uma criança saudável. 
Ela é ativa na escola, e ela participa 
de muitos esportes. Seus olhos são 
brilhantes e atenciosos. Ela está cheia 
de grande energia. Cynthia parece 
que nunca esteve doente em sua vida. 
Uma manhã, Cynthia acorda com um 
inchaço em suas costas. Ela primeiro 
acha que há algo errado com sua 
cama. Ela inspeciona suas cobertas, 
mas não encontra nada. Ela começa 
a sentir dor nas costas dela. Então, 
ela olha para si mesma no espelho. 
Ela vê essa pequena protuberância 
perto de sua coluna. Ela toca, e envia 
dor por todo o corpo. “Isso poderia 
ser uma hérnia?” Ela pergunta a si 
mesma. Ela e sua mãe vão ao médico 
imediatamente. O médico então 
declara que é uma picada de inseto. 
Cynthia foi mordida por um grande 
percevejo de cama no seu sono.

280. Mordida de inseto280. Insect bite
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In the great palace of Memphis, 
there lived Prince Miguel. He was the 
only son of King Stephen and Queen 
Penelope. He had everything he wanted. 
Whenever he wanted something, 
he could get it with just the snap of 
his fingers. To top that off, all of the 
kingdom and its riches were entitled 
to him. However, he was not yet the 
ruler. The prince longed for that day to 
come. One day at lunch, Prince Miguel 
ordered his favorite dish. The servant 
accidentally dropped the meal on his 
lap. Shocked and furious, Prince Miguel 
shouted at the server. His clumsiness 
would be punished, said the prince. He 
then ordered the server to eat what he 
just dropped. This incident made the 
entire kingdom question the manners 
and compassion of their future king.

No grande palácio de Memphis, 
vivia o príncipe Miguel. Ele era 
o único filho do rei Estêvão e da 
rainha Penélope. Ele tinha tudo o 
que queria. Sempre que ele queria 
alguma coisa, ele poderia obtê-lo com 
apenas o estalar de seus dedos. Para 
além disso, ele tinha direito a todo o 
reino e as suas riquezas. No entanto, 
ele ainda não era o governante. O 
príncipe ansiava por aquele dia. Um 
dia no almoço, o príncipe Miguel 
pediu seu prato favorito. O criado 
acidentalmente derrubou a refeição 
em seu colo. Chocado e furioso, o 
príncipe Miguel gritou com o serviçal. 
A sua falta de jeito seria punida, disse 
o príncipe. Ele então ordenou ao 
criado para comer apenas o que ele 
derrubara. Este incidente fez com que 
todo o reino questionasse as maneiras 
e compaixão de seu futuro rei.

281. No grande palácio de 
Memphis

281. In the great palace of Menem-
phis
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Mario was orphaned when he was 
seven years old. He lost his mother in 
childbirth, and his father was killed 
in an accident. Mario never knew his 
grandparents, aunts, and uncles. He 
had to strive to find food for himself. He 
tried washing cars for a living, but he 
was too short. He asked for money from 
passersby, but he was often pushed 
away. He then decided to collect cans 
and get money from them. Every day, 
Mario aimed to gather 100 cans. If he 
did that, he was able to earn enough 
money to feed him three meals a day. 
He strived until he was able to go to 
school. His teachers helped him, and 
he was able to get a scholarship. With 
perseverance and hard work, he got to 
build his own business. Mario is now a 
millionaire who started out with bags of 
cans.

Mário ficou órfão quando tinha sete 
anos. Ele perdeu sua mãe no parto, 
e seu pai foi morto em um acidente. 
Mario nunca conheceu seus avós, tias 
e tios. Ele teve que se esforçar para 
encontrar comida para si mesmo. 
Ele tentou lavar carros para ganhar a 
vida, mas ele era muito pequeno. Ele 
pedia dinheiro aos transeuntes, mas 
era muitas vezes expulso. Ele então 
decidiu coletar latas e obter dinheiro 
com elas. Todos os dias, Mario 
pretendia juntar 100 latas. Se ele 
fizesse isso, ele era capaz de ganhar 
dinheiro suficiente para alimentá-lo 
três refeições por dia. Ele se esforçou 
até que ele foi capaz de ir para a 
escola. Seus professores o ajudaram, 
e ele conseguiu uma bolsa de estudos. 
Com perseverança e trabalho duro, 
ele conseguiu construir seu próprio 
negócio. Mario é agora um milionário 
que começou com sacos de latas.

282. Milionário282. Millionaire
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Finally, the day has come! I have the 
exact amount I need after saving up 
for a month. I am Debby, and I love 
online shopping. There is this pink 
bag that I have been saving up for. Too 
excited, I immediately ordered one and 
proceeded with the payment. It said 
that I should wait for 3 days or less. 
Three days had passed, but I have not 
received my package yet. I am starting 
to worry. When I checked it online, it 
said it has been delivered and received. 
I was shocked. Where could it be? 
Minutes later, someone knocked on 
my door. It was my mother. “Debby, I 
believe this is yours. This was delivered 
earlier, and you were out for work. Here 
you go.” “Phew, thank you Mom,” I 
replied with a sigh of relief. At last, my 
package is here!

Finalmente, chegou o dia! Eu tenho 
a quantidade exata que eu preciso 
depois de economizar por um mês. 
Eu sou Debby, e adoro fazer compras 
on-line. Há esta bolsa cor-de-rosa que 
eu tenho estado economizando. Muito 
animada, eu imediatamente pedi uma 
e procedi com o pagamento. Disse 
que eu deveria esperar por 3 dias ou 
menos. Três dias se passaram, mas 
ainda não recebi o meu pacote. Estou 
começando a me preocupar. Quando 
eu verifiquei on-line, ele disse que foi 
entregue e recebida. Fiquei chocada. 
Onde poderia estar? Minutos mais 
tarde, alguém bateu na minha porta. 
Era a minha m?e. “Debby, eu acredito 
que isto é seu. Isso foi entregue 
mais cedo, e você estava fora para o 
trabalho. Aqui está” ‘Ufa, obrigado, 
mãe, “eu respondi com um suspiro de 
alívio. Finalmente, meu pacote está 
aqui!

283. Chegou o dia283. The day has come
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Transportation Security Administration 
(TSA) is the most trusted government 
organization people can go to when 
there are concerns pertaining to safety 
on public transportation. They have 
reliable workers, and they make sure to 
deliver the best and competent services. 
In their office, a middle-aged woman, 
Britney, comes in. The attending staff 
welcomes her, and she makes a report 
about her missing child. Britney has 
eight young children, and they are all 
difficult to track. June, the youngest 
son, is accidentally left on the train they 
took an hour before. She admits being 
reckless and regrets for not paying too 
much attention. The woman is already 
crying hysterically. To soothe her, one 
officer said, “Don’t worry madam. 
We will find him.” And that is all the 
assurance the woman wants to hear.

Administração de segurança de 
transporte (AST) é a organização 
de governo mais confiável que 
as pessoas podem ir quando há 
preocupações relacionadas à 
segurança no transporte público. 
Eles têm trabalhadores confiáveis, 
e eles se certificam de entregar 
os melhores e mais competentes 
serviços. Em seu escritório, uma 
mulher de meia-idade, Britney, 
entra. O pessoal que a acompanha 
recebe-a, e ela faz um relatório sobre 
a criança desaparecida. Britney tem 
oito filhos pequenos, e todos eles 
são difíceis de acompanhar. Junho, 
o filho mais novo, é acidentalmente 
deixado no trem que partiu uma hora 
antes. Ela admite ser imprudente e 
se arrepende por não prestar muita 
atenção. A mulher já está chorando 
histericamente. Para acalmá-la, 
um oficial disse: “Não se preocupe 
senhora. Vamos encontrá-lo. “E essa 
é toda a segurança que a mulher quer 
ouvir.

284. Vamos encontrá-lo284. We will find him
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The Jenkies are a good-natured family. 
One day, Mr. Jenkies gets ill and passes 
away. Mrs. Jenkies is the only one left 
to support the family. Confused at first, 
she jumbles through her priorities. She 
strives to prepare meals for the kids on 
mornings and makes sure she gets to 
work on time. At night, she helps her 
kids with school projects, finishes other 
work matters, and puts her children to 
sleep. Mrs. Jenkies flawlessly performs 
this routine until her children grow 
up and become professionals. In most 
tales, heroes are often seen as fit, young 
people dressed in capes, shiny boots, 
and with cool weapons. But the hero in 
this story wears a business outfit during 
the day and an apron at night with only 
hard work and perseverance as her 
weapon.

Os Jenkies são uma família bondosa. 
Um dia, o Sr. Jenkies adoece e morre. 
Sra. Jenkies é a única que sobrou para 
sustentar a família. Confusa no início, 
ela se mistura suas prioridades. Ela 
se esforça para preparar refeições 
para as crianças nas manhãs e garante 
que ela comece a trabalhar a tempo. 
À noite, ela ajuda seus filhos com 
trabalhos escolares, acaba outros 
assuntos do trabalho e põe seus 
filhos para dormir. A Sra. Jenkies 
executa perfeitamente essa rotina até 
que seus filhos cresçam e se tornem 
profissionais. Na maioria dos contos, 
os heróis são muitas vezes vistos 
como aptos, jovens vestidos com 
capas, botas brilhantes e com armas 
legais. Mas o herói nesta história usa 
uma roupa de negócios durante o 
dia e um avental à noite com apenas 
trabalho duro e perseverança como 
sua arma

285. A família Jenkies285. The Jenkies family
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The city is deemed to be a place 
full of wonders and opportunities. 
Many farmers and workers from the 
countryside even take the chance to 
live and work there. Bethel does not 
like to stay at the countryside anymore. 
Everything seems the same every day. 
Unfortunately, trips to the city are only 
for emergencies. One night, Bethel 
learns that her cousin who got sick is 
sent to the hospital in the city. Seeing it 
as a chance to get out, she pretends to 
be sick too. Her parents are concerned 
and take her to the city hospital. Passing 
through the city, Bethel truly enjoys the 
sights of tall buildings and magnificent 
skyscrapers. She embraces everything 
she gets to see. But when they arrived 
her throat seems itchy, and she feels 
dizzy. The city has given her the flu.

A cidade é considerada um lugar 
cheio de maravilhas e oportunidades. 
Muitos agricultores e trabalhadores 
do campo até mesmo tem a chance de 
viver e trabalhar lá. Bethel não gosta 
mais de ficar no campo. Tudo parece 
o mesmo a cada dia. Infelizmente, 
viagens para a cidade são apenas 
para emergências. Uma noite, Bethel 
aprende que seu primo que ficou 
doente é enviado para o hospital na 
cidade. Vendo como uma chance de 
sair, ela finge estar doente também. 
Seus pais estão preocupados e a leva 
para o hospital da cidade. Passando 
pela cidade, Bethel realmente aprecia 
as vistas de edifícios altos e arranha-
céus magníficos. Ela abraça tudo 
que ela consegue ver, mas quando 
chegaram sua garganta parece 
irritada, e ela sente tonturas. A cidade 
lhe deu a gripe.

286. A cidade deu-lhe a gripe286. The city has given her the flu
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Nelia is a superstar. She has starred 
in a couple of shows and numerous 
television series. Her fans love her, and 
she appreciates them. Her fans and 
coworkers adore her for her excellent 
acting skills and supreme talent. 
However, she is also praised for her 
sophistication and eye for cleanliness. 
She never leaves her workplace or 
bunker untidy. With her elevating 
popularity, Nelia wants to take a break. 
She checks into a high class hotel. The 
receptionist has his back turned, so she 
rings the bell. When the receptionist 
faces Nelia, he is picking his nose. 
Utterly disgusted, Nelia calls for the 
supervisor. The head receptionist 
arrives, and Nelia exclaims, “You teach 
your staff good front desk manners!” 
After this outburst, Nelia turns around 
and walks away. The receptionist is in 
shock. He’s a fan of Nelia.

Nelia é uma super estrela. Ela 
estrelou um par de shows e séries 
de televisão numerosas. Seus fãs 
a amam, e ela os aprecia. Seus fãs 
e colegas de trabalho a adoram 
por suas excelentes habilidades 
de atuação e talento supremo. No 
entanto, ela também é elogiada por 
sua sofisticação e olho para limpeza. 
Ela nunca deixa seu local de trabalho 
ou camarim desarrumado. Com sua 
popularidade crescente, Nelia quer 
fazer uma pausa. Ela checa em um 
hotel de classe alta. O recepcionista 
está de costas viradas, então ela toca 
a campainha. Quando o recepcionista 
enfrenta Nelia, ele está cutucando o 
nariz. Totalmente revoltada, Nélia 
chama o supervisor. A recepcionista-
chefe chega e Nélia exclama: “Ensine 
aos seus funcionários da recepção 
boas maneiras!” Depois dessa 
explosão, Nélia se vira e se afasta. O 
recepcionista está em choque. Ele é 
um fã de Nelia.

287. Super estrela287. Superstar
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Carl graduated from their community 
college 4 years ago. He has an 
education degree and can apply to a 
school. However, he prefers not to. 
He’s currently working part-time in a 
convenience store. He works 4 hours in 
the morning. In the afternoon, he goes 
home to watch television and sleep. He 
gives all his salary to his mother. He’s 
still living with her. However, his salary 
is not enough to pay for their house and 
food. His mother has to work full-time 
as an assistant in the city library. When 
Carl receives an invitation to their 
college reunion, he declines. He says he 
doesn’t have money for that. His friends 
tell him to apply for a better job and 
help his mother. But Carl just says, “The 
economy is currently bad. I can’t get any 
good job.”

Carl se formou em sua faculdade 
comunitária há 4 anos. Tem um grau 
de instrução e pode aplicar-se a uma 
escola. No entanto, ele prefere não. 
Ele está trabalhando atualmente 
em uma loja de conveniência. 
Ele trabalha 4 horas de manhã. À 
tarde, ele vai para casa para assistir 
televisão e dormir. Dá todo o seu 
salário à sua mãe. Ainda mora com 
ela. No entanto, seu salário não é 
suficiente para pagar a sua casa e 
comida. Sua mãe tem que trabalhar 
em tempo integral como assistente 
na biblioteca da cidade. Quando Carl 
recebe um convite para sua reunião 
de faculdade, ele declina. Ele diz que 
não tem dinheiro para isso. Seus 
amigos dizem-lhe para aplicar em um 
trabalho melhor e ajudar a sua mãe. 
Mas Carl apenas diz: “A economia 
está atualmente ruim. Não consigo 
nenhum bom trabalho.

288. Não consigo um bom 
trabalho

288. I can’t get any good job
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Minneapolis has the best and 
tightest airport security. Its guards 
and inspectors are the finest in the 
country. They are deemed to be the 
most competent and most trustworthy 
people in the workforce. When 
passengers arrive in this airport, 
they feel comfortable and safe with 
these honest officers. Jill, a blogger, 
visits Mennapolis for the first time. 
She arrives in the airport, and she is 
surprised by the strict yet friendly 
treatment of the officers. A group 
of local police officers suddenly 
approaches. She is in the process of bag 
inspection, and she feels nervous all of 
a sudden. The police officer gets near 
the guard who is inspecting her bags. 
The guard is stopped and checked. The 
police officer finds a small smidge of 
powdered drug hidden on his ring. Jill, 
on the other hand, has a new topic for 
her blog.

Minneapolis tem a melhor e mais 
apertada segurança aeroportuária. 
Seus guardas e inspetores são 
os melhores do país. Eles são 
considerados as pessoas mais 
competentes e mais confiáveis no 
mercado de trabalho. Quando os 
passageiros chegam a este aeroporto, 
eles se sentem confortáveis e seguros 
com esses oficiais honestos. Jill, 
uma blogueira, visita Mennapolis 
pela primeira vez. Ela chega no 
aeroporto, e ela se surpreende com o 
rigoroso tratamento, mas simpático 
dos oficiais. De repente, um grupo 
de policiais locais se aproxima. Ela 
está no processo de inspeção de 
bagagem, e ela se sente nervosa de 
repente. O policial se aproxima do 
guarda que está inspecionando suas 
malas. O guarda é parado e verificado. 
O policial encontra uma pequena 
mancha de droga em pó escondida em 
seu anel. Jill, por outro lado, tem um 
novo tópico para o seu blog.

289. Minneapolis (1)289. Minneapolis (1)
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It’s 4am and he hasn’t packed yet. His 
flight is 6am. He’s obviously going to be 
late for it, but he tries anyway. He opens 
his closet and dumps the first clothes 
he sees in his baggage. He goes to his 
bathroom and packs his toothbrush, 
medicines, and facial wash. Lastly, 
he goes to the kitchen, and grabs his 
favorite snacks. He hurriedly rides a taxi 
and tells the driver to drive fast. When 
he arrives at the airport, it’s already 
5:30am. Finally, he’s at the airport 
security. He tells them he’s in a hurry. 
The guard looks at him suspiciously, but 
he doesn’t notice. He’s too anxious to 
catch his flight. The guard calls to him, 
points at the monitor, and asks why he 
has a knife in his baggage. He doesn’t 
know why. He must have dropped it in 
his baggage along with his snacks.

É 4 da manhã e ele não empacotou 
ainda. Seu voo é 6 da manhã. Ele 
está obviamente atrasado para 
isso, mas ele tenta de qualquer 
maneira. Ele abre seu armário e 
despeja as primeiras roupas que vê 
na sua bagagem. Ele vai para seu 
banheiro e embala sua escova de 
dentes, remédios e lavagem facial. 
Por fim, ele vai para a cozinha, e 
pega seus petiscos favoritos. Ele 
apressadamente pega um táxi e diz ao 
motorista para dirigir rápido. Quando 
ele chega ao aeroporto, já são 5:30 
da manhã. Finalmente, ele está na 
segurança do aeroporto. Ele diz que 
ele está com pressa. O guarda olha 
para ele com desconfiança, mas ele 
não percebe. Ele está ansioso demais 
para pegar seu voo. O guarda chama 
ele, aponta para o monitor, e pergunta 
por que ele tem uma faca em sua 
bagagem. Ele não sabe por quê. Ele 
deve ter deixado cair na sua bagagem 
junto com seus petiscos.

290. Minneapolis (2)290. Minneapolis (2)
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Kriselda loves her boyfriend Edward 
very much. She has butterflies in her 
stomach every time she thinks about 
him. The day is not complete without 
seeing him. Edward is the only person 
who makes her feel that way. Edward 
seems to feel the same way. So, they 
decide to live together. Kriselda is 
excited. She can imagine them sharing 
breakfasts together and cuddling every 
night. Her dream with Edward is finally 
coming true. They have everything 
transferred and unpacked in their 
new apartment. They enjoy their 
first week together. But as time soon 
passes, Kriselda discovers Edward’s 
nasty snoring. She can’t sleep at night. 
Edward also can’t cook, so she is left 
with all the household work. Kriselda 
is beginning to think living together is 
a mistake. But she tells herself, “This 
is still better than not seeing him every 
day.”

Kriselda ama muito seu namorado 
Edward. Ela tem borboletas em seu 
estômago toda vez que ela pensa 
sobre ele. O dia não é completo sem 
vê-lo. Edward é a única pessoa que 
a faz sentir assim. Edward parece 
sentir a mesma coisa. Então, eles 
decidem viver juntos. Kriselda está 
animada. Ela pode imaginá-los 
dividindo café-da-manhã juntos 
e abraçando todas as noites. Seu 
sonho com Edward está finalmente 
se tornando realidade. Eles têm tudo 
transferido e desempacotado em seu 
novo apartamento. Eles gostam de 
sua primeira semana juntos. Mas com 
o passar do tempo, Kriselda descobre 
o ronco desagradável de Edward. Ela 
não consegue dormir à noite. Edward 
também não pode cozinhar, então 
ela é deixada com todo o trabalho 
doméstico. Kriselda está começando 
a pensar que viver juntos é um erro. 
Mas ela diz a si mesma: “Isso ainda 
é melhor do que não vê-lo todos os 
dias.”

291. Isso ainda é melhor do que 
não vê-lo todos os dias

291. This is still better than not se-
eing him every day
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The phone has finally rung. Missy has 
been trying to contact the postal office 
since this morning. She thinks they are 
incredibly busy. The customer support 
picks the phone up and asks what he 
can do for her. She says she hasn’t 
received the package she’s supposed to 
have yesterday. She discovers that there 
has been confusion at the post office 
due to the large number of consumers. 
Missy is slightly annoyed. However, she 
politely asks for USPS redelivery. The 
man on the other end of the line tells 
her that it can be done. She can expect 
the package to come on Friday. Missy 
will have to wait for another 3 days. She 
sighs. Three days after, her package still 
hasn’t been delivered. It’s when Missy 
truly gets angry.

O telefone finalmente tocou. Missy 
tem tentado entrar em contato com 
o correio desde esta manhã. Ela 
acha que eles estão incrivelmente 
ocupados. O atendimento ao cliente 
pega o telefone e pergunta o que 
ele pode fazer por ela. Ela diz que 
não recebeu o pacote que deveria 
chegar ontem. Ela descobre que 
houve confusão na estação de 
correios devido ao grande número 
de consumidores. Missy está 
muito irritada. No entanto, ela 
educadamente pede um reenvio. O 
homem na outra extremidade da 
linha diz-lhe que pode ser feito. Ela 
pode esperar que o pacote chegue na 
sexta-feira. Missy terá que esperar 
por mais 3 dias. Ela suspira. Três 
dias depois, seu pacote ainda não foi 
entregue. É quando Missy realmente 
fica com raiva.

292. Correios (1)292. Post Office (1)
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The post office is incredibly busy. It’s 
a holiday. They are receiving more 
delivery and redelivery requests than 
usual. To make matters worse, their 
five delivery men decide to hold a strike 
and boycott work. They have to find 
someone to replace them. The manager 
says it’s impossible to hire new workers 
right away. They decide to pull two 
people from customer support and two 
from the technical staff to manage the 
deliveries for the meantime. However, 
the new delivery men often get lost and 
a lot of packages are delivered wrongly. 
All the staff is panicking. A lot of 
customers are already complaining. The 
manager wonders if they’ll be facing 
closure soon. He sighs as he wonders 
how their delivery men dared leave 
them at the busiest time of the year.

O correio está incrivelmente ocupado. 
É um feriado. Eles estão recebendo 
mais pedidos de entrega e reenvio 
do que o habitual. Para piorar as 
coisas, seus cinco entregadores 
decidem realizar uma greve e boicotar 
o trabalho. Eles têm que encontrar 
alguém para substituí-los. O gerente 
diz que é impossível contratar novos 
trabalhadores imediatamente. Eles 
decidem puxar duas pessoas de 
apoio ao cliente e dois da equipe 
técnica para gerenciar as entregas 
por enquanto. No entanto, os novos 
entregadores muitas vezes se perdem 
e um monte de pacotes são entregues 
erradamente. Toda a equipe está 
em pânico. Muitos clientes já estão 
reclamando. O gerente se pergunta se 
eles estarão enfrentando fechamento 
em breve. Ele suspira enquanto se 
pergunta como seus entregadores 
ousaram deixá-los na época mais 
movimentada do ano.

293. Correios (2)293. Post Office (2)
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Last year, the USPS got a new manager. 
He is strict and most of the employees 
secretly hate him. Perhaps, the people 
who hate him the most are the five 
delivery men. Mike, Jess, Norman, 
Jay, and Kool have worked on the 
postal office for 3-6 years. However, 
they have never been under such strict 
management. They get reprimanded 
even if they’re only a minute late in 
their delivery. They also get a warning 
when they miss a package and have 
to redeliver it. Last month, they had 
not received their payment on time. 
When they raised this concern with 
the manager, he simply said that they 
have no right to complain as they rarely 
worked during that month. Fed up with 
the new management, the five delivery 
men decide to boycott work this 
holiday.

No ano passado, o Serviço postal 
conseguiu um novo gerente. Ele é 
rigoroso e a maioria dos empregados 
secretamente o odeiam. Talvez, as 
pessoas que o odeiam mais são os 
entregadores. Mike, Jess, Norman, 
Jay e Kool trabalharam no escritório 
postal por 3-6 anos. No entanto, 
eles nunca ficaram sob essa gestão 
rigorosa. Eles são repreendidos, 
mesmo que eles estejam apenas um 
minuto atrasado em sua entrega. 
Eles também recebem um aviso 
quando eles perder um pacote e 
têm de reenvia lo. No mês passado, 
eles não receberam seu pagamento 
a tempo. Quando eles levantaram 
esta preocupação com o gerente, 
ele simplesmente disse que eles não 
têm direito a reclamar visto que eles 
raramente trabalharam durante esse 
mês. Fartos com a nova gestão, os 
cinco entregadores decidem boicotar 
o trabalho neste feriado.

294. Correios (3)294. Post Office (3)
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Jess is walking home one afternoon 
when he’s almost hit by a motorcycle. 
He’s so shocked that he trips up. 
The motorcycle stops and the driver 
comes closer to him. He’s about to say 
sorry. However, he shouts Jess’ name 
instead, “Jess! Where have you been? 
Come back to the post office. We’re a 
mess, man. I have to redeliver so many 
packages that I don’t know where to 
start.” Jess recognizes the man as Godo, 
one of their technical staff. He’s curious 
why he’s doing the delivery himself, but 
does not ask. Godo adds, “Are you sure 
you want to quit your job? It’s hard to 
find work nowadays, man. You’ll regret 
it when you have nothing more to eat.” 
Jess knows this. However, his pride will 
never allow him to go back to USPS. 
He’d rather starve.

Jess está caminhando para casa 
em uma tarde quando ele é quase 
atingido por uma motocicleta. Ele 
está tão chocado que ele tropeça. 
A motocicleta para e o motorista 
se aproxima dele. Ele está prestes 
a pedir desculpas. No entanto, ele 
grita o nome de Jess em vez disso, 
“Jess! Onde você esteve? Volte para o 
correio. Estamos uma bagunça, cara. 
Eu tenho que reenviar tantos pacotes 
que eu não sei por onde começar. 
“Jess reconhece o homem como 
Godo, um de sua equipe técnica. Ele 
está curioso por que ele está fazendo 
a entrega sozinho, mas não pergunta. 
Godo acrescenta: “Tem certeza de que 
deseja parar de trabalhar? É difícil 
encontrar trabalho hoje em dia, cara. 
Você vai se arrepender quando não 
tiver mais nada para comer. “Jess 
sabe disso. No entanto, seu orgulho 
nunca permitirá que ele volte para 
Serviço Postal. Ele preferia morrer de 
fome

295. Correios (4)295. Post Office (4)
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Stephen wakes up with sweat in his 
face. He dreamt about flying. He 
hates flying. He’s 30 years old and 
he has never been on a plane before. 
He thinks his fear began when he fell 
from a tall tree. Luckily, he never had 
reason to fly before. Later that day, 
he goes to work. His boss calls him to 
the office. He’s nervous. He’s afraid he 
has done something wrong. He keeps 
thinking, but he’s sure he has met all 
the deadlines and has done them well. 
Slowly, he opens the door. The boss tells 
him to sit down. He has this stern look 
that made Stephen more afraid. Finally, 
his boss says, “You need to fly to Los 
Angeles. We have a project there that 
you need to manage.” The color drains 
from Stephen’s face.

Stephen acorda com suor em seu 
rosto. Ele sonhou com voo. Ele odeia 
voar. Ele tem 30 anos e nunca esteve 
em um avião antes. Ele acha que 
seu medo começou quando ele caiu 
de uma árvore alta. Felizmente, ele 
nunca teve razão para voar antes. 
Mais tarde naquele dia, ele vai 
trabalhar. Seu chefe o chama para o 
escritório. Ele está nervoso. Ele tem 
medo de ter feito algo errado. Ele 
continua pensando, mas tem certeza 
de que cumpriu todos os prazos e fez 
bem. Lentamente, ele abre a porta. O 
chefe diz-lhe para se sentar. Ele tem 
esse olhar severo que deixou Stephen 
mais assustado. Finalmente, seu 
chefe diz: “Você precisa voar para Los 
Angeles. Temos um projeto lá que 
você precisa gerenciar. “A cor some 
do rosto de Stephen.

296. Ele nunca esteve em um 
avião antes

296. He has never been on a plane 
before
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Manny lives in a small house by the 
river. He loves to burden the people 
living around him. He pesters them 
everytime he sees them. Wherever he 
goes, he causes trouble. He loves to 
get attention by annoying people who 
see him. The level of irritableness of 
the one he pesters is the same level 
as the happiness and satisfaction he 
feels. Manny is surely weird. Even his 
family is wondering, “Why is he like 
that?” But none of them could answer. 
Nobody escapes from him. But there 
is one thing people don’t know about 
Manny. Manny also annoys himself. 
He does things that make him irritable. 
Nothing can make him happy. One 
morning, someone asks him directly, 
“What is it with you that you keep on 
annoying people? You are becoming 
more hassle each and every day.” And 
he said, “I am Manny. I hassle people. 
I’m HassleMan.”

Manny vive em uma pequena casa 
perto do rio. Ele ama sobrecarregar as 
pessoas que vivem ao seu redor. Ele 
os incomoda sempre que os vê. Onde 
quer que ele vá, ele causa problemas. 
Ele gosta de chamar a atenção de 
pessoas irritantes que o veem. O nível 
de irritabilidade que ele incomoda é o 
mesmo nível de felicidade e satisfação 
que ele sente. Manny é certamente 
estranho. Até mesmo sua família 
está se perguntando, “Por que ele é 
assim?” Mas nenhum deles poderia 
responder. Ninguém escapa dele. 
Mas há uma coisa que as pessoas não 
sabem sobre Manny. Manny também 
se irrita. Ele faz coisas que o irritam. 
Nada pode fazê-lo feliz. Uma manhã, 
alguém lhe pergunta diretamente: “O 
que há com você que você continua 
irritando as pessoas? Você está se 
tornando cada vez mais incômodo a 
cada dia. “E ele disse:” Eu sou Manny. 
Eu aborreço as pessoas. Eu sou 
Incomodador. “

297. Você continua irritando as 
pessoas

297. You keep on annoying people
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Jenny is looking for a botany book 
written by her favorite author, B. 
Orwell. She already searched the 
whole section but still does not find 
it. She sees an old info desk located in 
a corner, just past the brochure aisle. 
She approaches it. The man behind the 
desk immediately asks her, “What can 
I do for you?” “I am just wondering if 
you could help me find this book,” she 
shows the title. The man smiles and 
says, “Oh, sorry. I have it here with me. 
I’m just skimming it for a bit.” She takes 
the book from the man and asks, “Do 
you like Orwell, too?” “Not much. Do 
you want to take this home?” “Yes, Mr. 
---, ” she pauses to read his name from 
the plate. “Mr. B. Orwell.” Jenny gasps 
and Mr. Orwell gives her a little smile.

Jenny está procurando um livro 
de botânica escrito por seu autor 
favorito, B. Orwell. Ela já pesquisou 
toda a seção, mas ainda não o 
encontrou. Ela vê uma velha mesa de 
informações localizada em um canto, 
logo após o corredor de folheto. Ela 
se aproxima. O homem atrás da mesa 
imediatamente pergunta a ela: “O 
que posso fazer por você?” “Estou 
me perguntando se você poderia me 
ajudar a encontrar este livro”, ela 
mostra o título. O homem sorri e diz: 
“Oh, desculpe. Eu tenho aqui comigo. 
Eu estou apenas deslizando um 
pouco. “Ela pega o livro do homem 
e pergunta:” Você também gosta de 
Orwell? “” Não muito. Você quer levar 
este para casa? “” Sim, Sr. ... “, ela faz 
uma pausa para ler o nome dele no 
prato. “Sr. B. Orwell. Jenny ofega e o 
Sr. Orwell lhe dá um pequeno sorriso.

298. B. Orwell298. B. Orwell
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George is a college student. After he 
graduated high school, he decided to 
go to the city to enter one of the biggest 
universities in their place. He was an 
independent man. He lived on his own. 
To pay for his expenses, he had to get 
a part time job. He was always busy. 
He had no time for himself. One night, 
George felt really tired. He realized he 
was sick. He was too weak and stressed. 
He was so worried that he might not 
be able to attend school and work. 
Minutes later, he received a phone 
call. “George?” a woman answered. It 
was his mother. “George, do not stress 
yourself too much. Take things slowly. 
You know I am always thinking about 
you.” “Thank you mother. I will be fine,” 
he replied. It was his mother’s call that 
made him feel a little better.

George é um estudante universitário. 
Depois que ele se formou no ensino 
médio, ele decidiu ir para a cidade 
para entrar em uma das maiores 
universidades naquele lugar. Ele era 
um homem independente. Ele vivia 
sozinho. Para pagar suas despesas, 
ele tinha que conseguir um emprego 
de meio periodo. Ele estava sempre 
ocupado. Ele não tinha tempo para si 
mesmo. Uma noite, George se sentiu 
muito cansado. Ele percebeu que 
estava doente. Estava muito fraco e 
estressado. Ele estava tão preocupado 
que ele poderia não ser capaz de ir à 
escola e trabalhar. Minutos depois, ele 
recebeu um telefonema. “George?”, 
uma mulher respondeu. Era a mãe 
dele. - George, não se estresse demais. 
Leve as coisas lentamente. Você sabe 
que estou sempre pensando em você. 
“” Obrigado mãe. Vou ficar bem “, 
respondeu ele. Foi a ligação de sua 
mãe que fez ele se sentir um pouco 
melhor.

299. Estou sempre pensando em 
você

299. I am always thinking about 
you
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Mae just woke up. From her room, she 
could hear the sound of her mother 
cooking. The smell of the bacon is 
really inviting. Mae jumped out of her 
bed. Without brushing her teeth or 
fixing her hair, she immediately ran 
downstairs. There on the table she sees 
all the American breakfast you could 
think of. Pancakes with syrup, toast 
with jam, bacon and sausages, coffee 
and tea. You name it. Their whole table 
is filled with delightful food. Mae could 
hear her stomach growling upon seeing 
everything. She goes to the table and 
grabbed a toast. Just as she’s about to 
eat, her mother walks in to take it from 
her. “Not yet! We have visitors coming.” 
Mae is disappointed. She almost had 
the toast. Now, she would have to wait 
for the visitors to arrive. Mae looks at 
the table. “How long do I have to wait?”

Mae acabou de acordar. De seu 
quarto, ela podia ouvir o som de sua 
mãe cozinhar. O cheiro do bacon é 
realmente convidativo. Mae saltou 
da cama. Sem escovar os dentes nem 
arrumar os cabelos, logo correu para 
o andar de baixo. Lá na mesa ela vê 
todo o café-da-manhã americano 
que você poderia pensar. Panquecas 
com xarope, torradas com geleia, 
bacon e salsichas, café e chá. Você o 
nomeia. Sua mesa inteira está cheia 
de comida deliciosa. Mae podia ouvir 
seu estômago grunhindo ao ver tudo. 
Ela vai até a mesa e pega uma torrada. 
Assim que ela está prestes a comer, 
sua mãe entra para pegar a torrada 
dela. “Ainda não! Temos visitantes 
chegando. “Mae está desapontada. 
Ela quase comeu a torrada. Agora, 
ela teria de esperar que os visitantes 
chegassem. Mae olha para a mesa. 
“Quanto tempo eu tenho que 
esperar?”

300. Quanto tempo eu tenho que 
esperar?

300. How long do I have to wait?
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Anne is known to be particular with 
cleanliness. She always brings with her 
a hand sanitizer and her own wipes and 
tissues. Public restrooms are her main 
enemy. However, this day is not her 
day. She wakes up late and rushes out to 
take a shower. Once done, she grabs her 
bag and her research proposal. She’s 
supposed to give her defense today. 
She runs to ride a taxi and runs to her 
class. She barely makes it in time. Her 
defense doesn’t go well. What’s worse 
is that her stomach starts grinding. She 
runs to the bathroom. When she’s done, 
she realizes that she forgot to bring her 
bag. She looks at the thin toilet paper in 
the bathroom. She has no choice, but to 
use it. She starts pulling. To her horror, 
there are two plies left. She cries as she 
doesn’t know what else she can do.

Anne é conhecida por ser minuciosa 
com limpeza. Ela sempre traz consigo 
um desinfetante para as mãos e 
seus próprios lenços e tecidos. Os 
banheiros públicos são seu principal 
inimigo. No entanto, este dia não é o 
seu dia. Ela acorda tarde e corre para 
tomar um banho. Uma vez feito, ela 
agarra sua mochila e sua proposta de 
pesquisa. Ela deve dar a sua defesa 
hoje. Ela corre para pegar um táxi e 
corre para sua aula. Ela mal consegue 
chegar a tempo. Sua defesa não vai 
bem. O que é pior é que seu estômago 
começa a moer. Ela corre para o 
banheiro. Quando ela terminou, ela 
percebe que ela esqueceu de trazer 
sua bolsa. Ela olha para o papel 
higiênico fino no banheiro. Ela não 
tem escolha, mas o usa. Ela começa 
a puxar. Para seu horror, existem 
duas camadas sobrando. Ela chora já 
que ela não sabe o que mais ela pode 
fazer.

301. O papel higiênico fino no 
banheiro

301. The thin toilet paper in the 
bathroom
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The night is still young. Carmina is 
already bored to death. She expected 
this party to be fun but is disappointed 
with how it is turning out. The friends 
she came with are currently on the 
dance floor while she is seated in a 
corner alone. A handsome guy she has 
been eyeing to dance with is nowhere 
in sight. Suddenly, a stranger sits next 
to her and asks if he could join her. 
While watching her friends enjoying 
the night, she felt left out. This guy can 
give her some entertainment. They 
talk for minutes when he said, “Let’s 
dance.” So they dance the night away. 
After the party, her friends approach 
her and say, “You should be careful. 
We saw you dancing with Mark. He’s 
known to be dating women to cover his 
real identity.” Then, Carmina sees Mark 
talking with the handsome guy.

A noite ainda esta no começo. 
Carmina já está entediada até a morte. 
Ela esperava que esta festa fosse 
divertida, mas ficou desapontada com 
o que está acontecendo. Os amigos 
com quem ela veio estão atualmente 
na pista de dança, enquanto ela está 
sentada em um canto sozinha. Um 
cara bonito com quem ela estava 
olhando para dançar não está em 
nenhum lugar à vista. De repente, 
um estranho senta-se ao lado dela e 
pergunta se ele poderia se juntar a 
ela. Enquanto observava seus amigos 
desfrutando da noite, ela se sentiu 
deixada de fora. Esse cara pode 
dar-lhe algum entretenimento. Eles 
falam por minutos quando ele disse, 
“Vamos dançar.” Então eles dançam 
a noite toda. Depois da festa, seus 
amigos se aproximam dela e dizem: 
“Você deve ter cuidado. Vimos você 
dançando com Mark. Ele é conhecido 
por namorar mulheres para cobrir 
sua verdadeira identidade. “Então, 
Carmina vê Mark conversando com o 
cara bonito.

302. Identidade real302. Real identity
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When Sally turned eight, her daddy 
was not able to come to her party. Her 
mother said he would come, but he 
did not show up. She dearly loved her 
father, so she forgave him for missing 
her birthday again. Since she was just 
six, her father was always not around. 
Sally would ask her mother where did 
daddy go, but her mother would always 
change the topic. Poor Sally was always 
left wondering where her father went. 
One day, as she strolled around the 
park on a school trip, her question was 
answered. Just around the corner, she 
saw her father. He was smiling with a 
woman next to him with a baby in her 
arms. Sally eventually understood. She 
went home feeling sad and sat down 
on the couch next to her mother. Sally 
then said, “I think I already know where 
daddy went.”

Quando Sally completou oito anos, 
seu pai não pôde vir a sua festa. Sua 
mãe disse que viria, mas ele não 
apareceu. Ela amava muito seu pai, 
então ela o perdoou por ter perdido 
seu aniversário novamente. Desde 
que ela tinha apenas seis anos, seu 
pai não estava sempre por perto. Sally 
perguntaria a sua mãe para onde o pai 
ia, mas sua mãe sempre mudava de 
assunto. A pobre Sally sempre ficava 
imaginando aonde seu pai ia. Um dia, 
enquanto passeava pelo parque em 
uma viagem de escola, sua pergunta 
foi respondida. Ao virar a esquina, 
viu seu pai. Ele estava sorrindo com 
uma mulher ao lado dele com um 
bebê em seus braços. Sally finalmente 
entendeu. Ela foi para casa sentindo 
triste e sentou-se no sofá ao lado de 
sua mãe. Sally disse, “Eu acho que já 
sei onde papai foi.”

303. Acho que já sei onde o 
papai foi.

303. “I think I already know where 
daddy went.”
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It was 6:30 in the evening. I did not 
notice I fell asleep and realized it’s 
already dinnertime. I can even hear and 
feel my tummy grumbling. So, I decided 
to check downstairs for something 
to eat. On my way down, I smelled 
something really good. It made me feel 
hungrier. It was my mom cooking. I felt 
so excited. “Mom, what’s for dinner?” 
I asked. “Oh, you’re up. It is your 
favorite dish, seasoned steak and some 
mushroom soup,” she replied. “I bet you 
haven’t eaten these in a while now. You 
are always out for work so late.” “Really 
mom? Thank you so much! Hmmm. 
That really smells good. I can’t wait.” 
“Here you go. Enjoy and eat well,” mom 
smiled. “Thank you mom. You’re always 
the best.”

Eram seis e meia da noite. Eu não 
percebi que eu adormeci e percebi 
que já é hora do jantar. Eu posso 
até ouvir e sentir minha barriga 
resmungando. Portanto, eu decidi 
checar no térreo algo para comer. No 
meu caminho para baixo, eu senti 
o cheiro de algo realmente bom. 
Isso me fez sentir mais faminto. Era 
minha mãe cozinhando. Eu me senti 
tão animado. “Mãe, o que há para o 
jantar?” Eu perguntei. “Oh, você está 
acordado. É o seu prato favorito, bife 
temperado e sopa de cogumelos “, ela 
respondeu. “Eu aposto que você não 
comeu um desses por agora. Você está 
sempre fora para o trabalho tão tarde. 
“” Realmente mãe? Muito obrigado! 
Hmmm. Isso realmente cheira bem. 
Eu não posso esperar. “” Está aqui. 
Aprecie e coma bem, “a mãe sorriu. 
“Obrigado mãe. Você é sempre a 
melhor.

304. Obrigado, mãe. Você é 
sempre o melhor.

304. “Thank you mom. You’re 
always the best.”
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Joan loves collecting books. She has 
every kind of book. She collects novels, 
cookbooks, magazines, and educational 
books. One afternoon, when she was 
reading her favorite book, she found 
that some pages were missing. She 
counted the missing pages and found 
there were fifty missing. “Fifty pages of 
my book are missing!” Joan exclaimed. 
She tried hard to remember what she 
did to the book. She looked on her 
bookshelves to see if there were torn 
pages there. Joan got so distracted 
during the afternoon that she could not 
think properly. Dinner time came and 
still, Joan could’t find the fifty missing 
pages. Unknowingly, Joan slept. And 
then she woke up. She found out that 
it was just a dream, a bad dream. She 
got out of bed and checked her book. 
The book sat on the table, complete and 
intact.

Joan adora colecionar livros. Ela 
tem todo tipo de livro. Ela coleta 
romances, livros de culinária, 
revistas e livros educacionais. Certa 
tarde, quando estava lendo seu livro 
favorito, ela descobriu que algumas 
páginas estavam faltando. Ela contou 
as páginas desaparecidas e descobriu 
que faltavam cinquenta. “Cinquenta 
páginas do meu livro estão faltando!” 
Joan exclamou. Ela se esforçou para 
se lembrar do que ela fez com o livro. 
Olhou para as estantes de livros para 
ver se havia páginas rasgadas lá. Joan 
ficou tão distraída durante a tarde 
que não conseguia pensar direito. A 
hora do jantar chegou e ainda, Joan 
não conseguiu encontrar as cinquenta 
páginas ausentes. Sem saber, Joan 
dormiu. E então ela acordou. Ela 
descobriu que era apenas um sonho, 
um sonho ruim. Ela saiu da cama 
e verificou seu livro. O livro estava 
sobre a mesa, completo e intacto.

305. Colecionando livros305. Collecting books
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It was 9 o’clock in the morning. Mark, 
7 years old, had just had his breakfast, 
a bowl of his favorite cereal with milk. 
His mother was late for work and she 
was in a rush. She told Mark it was time 
to go to school, but first, she asked him 
to brush his teeth. Mark refused to do 
so. His mother started to feel irritated. 
She was running late and she didn’t 
have time to argue with him. She asked 
him again: “brush your teeth”. Mark 
started to scream and cry. She didn’t 
understand what was happening. Then 
he told her; He didn’t want to go to 
school and that’s why he was refusing to 
brush his teeth.

Eram nove horas da manhã. Mark, 7 
anos de idade, já tinha tomado o seu 
café da manhã, uma tigela de seus 
cereais favoritos com leite. Sua mãe 
estava atrasada para o trabalho e 
estava com pressa. Ela disse a Mark 
que era hora de ir para a escola, mas 
primeiro, ela pediu para ele escovar 
os dentes. Mark se recusou a fazê-
lo. Sua mãe começou a ficar irritada. 
Ela estava atrasada e ela não tinha 
tempo de discutir com ele. Ela pediu 
novamente: “escove os dentes”. Mark 
começou a gritar e a chorar. Ela não 
entendeu o que estava acontecendo. 
Então ele disse a ela; Ele não queria 
ir para a escola e por isso ele estava se 
recusando a escovar os dentes.

306. Eu não quero ir à escola306. I don’t wanna go to school
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Natasha is never lucky when she 
participates in contests. She never wins 
although she always feels like she will. 
One day, she told her brother how she 
was upset about it. He told her she 
should buy a lottery ticket and choose 
all of her lucky numbers. This way, 
maybe she would have better chances to 
win. Natasha thought it was a good idea. 
She went to the store and bought one. 
She picked 10 numbers. She decided 
to choose, in order, her birthday, her 
mom’s birthday, her brother’s birthday, 
her wedding date, the number of 
dogs she has and her lucky number. 
The final number was 1228171037. 
Unfortunately, she didn’t win.

Natasha nunca tem sorte quando 
participa de competições. Ela nunca 
ganha, apesar que ela sempre se 
sente como se fosse ganhar. Um 
dia, ela disse ao irmão como ela 
estava chateada com isso. Ele disse 
a ela que ela deveria comprar um 
bilhete de loteria e escolher todos 
os seus números de sorte. Desta 
forma, talvez ela teria melhores 
chances para ganhar. Natasha acha 
que é uma boa idéia. Ela vai à loja e 
compra um. Ela tem que escolher 10 
números. Ela decide escolher, por 
ordem, seu aniversário, o aniversário 
da mãe, o aniversário do irmão, a 
data do casamento, o número de 
cães que ela tem e o número da sorte 
dela. O número final é 1228171037. 
Infelizmente, ela não ganhou.

307. Má sorte307. Bad luck
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It’s Friday night and Michel feels bored. 
He doesn’t know what to do. He had a 
hard week at work and he feels tired. 
His friends are going out, but he doesn’t 
feel like going with them. He wants to 
stay relaxing at home with his dogs. 
He is thinking about watching a DVD. 
He thinks it’s a good idea, especially 
if he watches the movie with popcorn. 
He goes to the video club and decides 
to rent an old horror movie. He loves 
horror movies, but he normally never 
watches them by himself. That night, 
Michel was very scared. Watching a 
DVD was maybe not a good idea. He 
should have gone out with his friends.

É noite de sexta-feira e Michel se 
sente entediado. Ele não sabe o que 
fazer. Ele teve uma dura semana no 
trabalho e ele se sente cansado. Seus 
amigos estão saindo, mas ele não tem 
vontade de ir com eles. Ele quer ficar 
relaxado em casa com seus cachorros. 
Ele está pensando em assistir a um 
DVD. Ele acha que é uma boa idéia, 
especialmente se ele assistir ao filme 
com pipoca. Ele vai para o clube de 
vídeo e decide alugar um antigo filme 
de terror. Ele adora filmes de terror, 
mas ele normalmente nunca os assite 
sozinho. Naquela noite, Michel estava 
muito assustado. Descobriu que 
assistir a um DVD talvez não fosse 
uma boa ideia. Ele deveria ter saído 
com seus amigos.

308. Hoje está um tédio.308. Today is boring
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It’s Tom’s wedding day today. He is 
about to marry the love of his life, 
Izabella. Tom met Izabella when they 
were both 18. It was love at first sight. 
Tom is in his room and the wedding 
ceremony starts in 10 minutes. He is 
thinking about all the good memories 
he has with Izabella and he doesn’t 
realise the time. When his best man, 
his brother, comes in the room and sees 
him still in pyjamas, he can’t believe 
it. “Get dressed!”, he told him. Tom 
didn’t realize he was not ready at all. He 
tries to get dressed and ready as soon 
as possible, but he arrives late to the 
ceremony. “Who arrives late at his own 
wedding?” he asks himself.

É o dia do casamento de Tom hoje. 
Ele está prestes a casar com o amor 
de sua vida, Izabella. Tom conheceu 
Izabella quando tinham 18 anos. 
Foi amor à primeira vista. Tom está 
em seu quarto e a cerimônia de 
casamento começa em 10 minutos. 
Ele está pensando em todas as boas 
lembranças que tem com Izabella e 
ele não vê o tempo passar. Quando 
seu parceiro, o irmão dele, entra na 
sala e ve ele ainda em pijama, ele não 
pode acreditar. “Vista-se!”, Disse-lhe. 
Tom não percebeu que não estava 
preparado em absolutamente nada. 
Ele tenta se vestir e ficar pronto o 
mais rápido possível, mas ele chega 
atrasado para a cerimônia. “Quem 
chega atrasado no seu próprio 
casamento?” Ele pensa consigo 
mesmo.

309. Uma vida agitada.309. A busy life
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Gina, 65 years old, can’t afford to clean 
her house by herself anymore. Her 
back is hurting her too much. Cleaning 
the floor is too painful. Her children 
think she should have a cleaning lady. 
Gina isn’t really enthusiastic about this 
idea, but she knows she doesn’t have 
a choice. She decides to hire Lucy, a 
cleaning lady. Lucy does a great job 
and Gina is satisfied, but there’s one 
thing she keeps on forgetting to do. She 
forgets everytime to vacuum the carpet 
in the living room. Gina always has to 
tell her “Please, vaccum the carpet.” 
It’s a little bit annoying, but Lucy is so 
lovely that Gina doesn’t mind.

Gina, 65 anos, não pode se dar ao 
luxo de limpar sua casa sozinha. 
Suas costas estão doendo demais. 
Limpar o chão é muito doloroso. Seus 
filhos acham que ela deveria ter uma 
faxineira. Gina não está realmente 
entusiasmada com essa ideia, mas ela 
sabe que não tem escolha. Ela decide 
contratar Lucy, uma faxineira. Lucy 
faz um ótimo trabalho e Gina está 
satisfeita, mas há uma coisa que ela 
continua esquecendo de fazer. Ela 
esquece toda vez de aspirar o tapete 
na sala de estar. Gina sempre tem que 
lhe dizer “Por favor, aspire o tapete.” 
É um pouco irritante, mas Lucy é tão 
adorável que Gina não se importa.

310. Estou tão cansado310. I’m so tired
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It’s Christmas today and Ellen is really 
happy. Her husband bought her a gift 
and she thinks she knows what it is. 
She has been wanting some shoes of 
her favorite designer but these are very 
pricey. She wasn’t able to afford it by 
herself, but she thinks it might be the 
gift her husband got her. When it’s 
finally time to unwrap the gifts, she is 
excited. The box has the shape of a shoe 
box. She unwraps it very quickly. She 
can’t believe her eyes! It’s the new shoes 
she wanted. Ellen is very thankful. She 
gives her husband a big hug and she 
tells him how much she loves him. She 
can’t wait to wear her new shoes.

Hoje é Natal e Maggy está muito 
feliz. Seu marido comprou-lhe um 
presente e ela acha que sabe o que 
é. Ela tem desejado alguns sapatos 
de seu designer favorito, mas estes 
são muito caros. Ela não era capaz 
de pagar por isso, mas ela acha que 
poderia ser o presente que seu marido 
adquiriu para ela. Quando finalmente 
é hora de desembrulhar os presentes, 
ela está animada. A caixa tem a 
forma de uma caixa de sapato. Ela o 
desembrulha muito rapidamente. Ela 
não pode acreditar em seus olhos! 
São os sapatos novos que ela queria. 
Maggy está muito agradecida. Ela dá 
um grande abraço no marido e ela 
diz o quanto ela o ama. Ela não pode 
esperar para usar seus sapatos novos.

311. Natal311. Christmas
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Michael has to go to New York City for 
his work. Actually, he has to go once a 
month. He loves the city and he loves to 
be paid to go there, but there’s one thing 
that really bothers him. He doesn’t like 
having to stay in a hotel. He is wary of 
hotel germs. He doesn’t like the idea 
that so many people have slept in that 
bed before him. Everytime he goes, he 
tries to clean everything. He cleans the 
toilet, the shower and the desk. He can’t 
wash the bed though and that repulses 
him. Instead, he brings with him a 
sleeping bag. This way, he doesn’t have 
to sleep under the sheets. It’s the best 
he can do.

Michael tem que ir para Nova York 
para seu trabalho. Na verdade, ele 
tem que ir uma vez por mês. Ele ama 
a cidade e ele gosta de ser pago para 
ir lá, mas há uma coisa que realmente 
o incomoda. Ele não gosta de ter 
que ficar em um hotel. Ele é meio 
desconfiado com germes de hotel. Ele 
não gosta da ideia que muitas pessoas 
dormiram naquela cama antes dele. 
Toda vez que ele vai, ele tenta limpar 
tudo. Ele limpa o banheiro, o chuveiro 
e a escrivaninha. Ele não pode lavar a 
cama embora e isso repugna ele. Em 
vez disso, ele traz consigo um saco de 
dormir. Dessa forma, ele não precisa 
dormir dentro dos lençóis. É o melhor 
que ele pode fazer.

312. Nova Iorque312. New York
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Johnson was washing his car, no 
charm in that! He saw his neighbor 
Katarina with wide eyes and a big 
smile putting up her garage door, 
she started to move something from 
inside; Johnson stopped his charmless 
chore and wondered what it might 
be. His neighbor took a motorcycle 
out of the garage. It was a Harley 
Davidson. Johnson asked: is it yours? 
“Yes” Katarina replied. It’s her brand 
new motorcycle, a gift from her father. 
Johnson wished he had a motorcycle 
like that, but at least, he has his car. 
He asked Katarina if he could ride it. 
Katarina let him and that made him 
very happy.

Johnson estava lavando seu carro, 
nenhum charme nisso! Ele viu sua 
vizinha Katarina com os arregalados 
olhos verdes e com um sorriso 
levantando a porta da sua garagem, 
ela começou a mover-se calmamente 
para dentro, Johnson parou sua 
ocupação sem charme e formulou o 
que poderia ser. Sua vizinha pegou 
uma motocicleta de dentro da garage. 
Era uma Harley Davidson. Johnson 
perguntou: é sua? “Sim” Katarina 
respondeu. É a nova motocicleta, 
um presente que ela ganhou do pai 
dela. Johnson queria que ele tivesse 
motocicleta assim, mas pelo menos, 
ele tem seu carro. Ele perguntou a 
Katarina se ele poderia dar uma volta. 
Katarina aceita e isso o torna muito 
feliz.

313. Ele estava lavando seu 
carro

313. He was washing his car
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Daniella is out of work. She lost her job 
two weeks ago and since then has been 
unable to find a new job. She is not 
getting any salary and it’s depressing 
her because she’s broke. Every time she 
goes to the grocery store, she doesn’t 
know what to buy. Everything seems 
so expensive, even the fruits and the 
vegetables. The other day, her neighbor, 
also unemployed, told her that she 
should make toast. Bread is cheap and 
so is jam. She can eat it for breakfast, 
lunch and dinner and this way, she 
would be saving a lot of money. Daniella 
decides to follow her neighbor’s advice. 
She is now able to save money until she 
gets a new job.

Daniella não está trabalhando 
atualmente. Ela perdeu seu emprego 
há duas semanas e desde então, ela 
não encontrou um novo emprego. Ela 
não está recebendo qualquer salário 
e isso está a fazendo muito deprimida 
porque ela está quebrada. Toda vez 
que ela vai ao supermercado, ela não 
sabe o que comprar. Tudo parece tão 
caro, até mesmo frutas e legumes. No 
outro dia, sua vizinha, que está na 
mesma situação que ela, disse-lhe que 
ela deve fazer torrada. Pão é barato e 
geléia tambem. Ela pode comê-lo no 
café da manhã, almoço e janta e desta 
forma, ela estaria economizando 
muito dinheiro. Daniella decide seguir 
o conselho da vizinha. Ela agora é 
capaz de economizar dinheiro até que 
ela consiga um novo emprego.

314. É tão difícil314. It is so difficult
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Bruno and Fanny got married when 
they were both 27 years old and 25 
years later, they are still together. 25 
years later, they are still in love. 25 
years later, Bruno is still romantic. He 
still buys flowers once in a while, he still 
takes her out for dinner. 25 years later, 
Fanny is still attracted to him. She still 
likes to look at his smile and at his eyes. 
She still can’t believe how beautiful he 
looks. Even after all these years, they 
are the happiest couple there is. They 
have 2 children together and now, they 
are ready to retire from their jobs and to 
explore their love even more than ever.

Bruno e Fanny se casaram quando 
ambos tinham 27 anos e 25 anos 
depois, ainda estão juntos. 25 anos 
depois, eles ainda estão apaixonados. 
25 anos depois, Bruno ainda é um 
romântico. Ele ainda compra flores 
de vez em quando, ele ainda a leva 
para o jantar. 25 anos depois, Fanny 
ainda é atraída por ele. Ela ainda 
gosta de olhar para o sorriso dele 
e para os olhos dele. Ela ainda não 
consegue acreditar como ele é bonito. 
Mesmo depois de todos esses anos, 
eles são o casal mais feliz que existe. 
Eles tiveram 2 filhos juntos e agora, 
eles estão prontos para se aposentar 
de seus trabalhos e para explorar seu 
amor ainda mais do que nunca.

315. Ainda estão apaixonados.315. They are still in love.
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Yan works on a farm. It’s his uncle’s 
farm and he has been working there for 
years. Daily, he looks after a herd of 65 
cows and 32 pigs, but lately, it doesn’t 
seem sufficient. His uncle doesn’t know 
what to do and he is scared of losing his 
farm. Yan has an idea. He told his uncle 
“You should buy a goat”. His uncle isn’t 
quite sure how buying a goat could 
help, but Yan has a plan. If they buy 
one goat, and if they then start buying 
more, they could produce goat’s milk 
dairy products. They could start a new 
business. His uncle has to admit this is 
a brilliant idea. That’s how their goat’s 
milk dairy business started.

Yan trabalha em uma fazenda. 
É a fazenda de seu tio e ele está 
trabalhando lá há anos. Diariamente, 
ele cuida de 65 vacas e 32 porcos, mas 
ultimamente, não parece suficiente. 
Seu tio não sabe o que fazer e tem 
medo de perder sua fazenda. Yan tem 
uma idéia. Ele disse ao seu tio “Você 
deve comprar uma cabra”. Seu tio não 
está absolutamente certo de como 
isso pode ajudá-lo, mas Yan tem um 
plano. Se comprarem uma cabra, e 
se começam então comprar mais, 
poderiam fazer produtos do leite da 
cabra. Eles poderiam começar um 
novo negócio. Seu tio tem que admitir 
que esta é uma idéia brilhante. É 
assim que começou o seu negócio de 
leite.

316. Boa ideia316. Good idea
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Every Sunday morning, Mona and 
her husband Jack go to their favorite 
restaurant for breakfast. They always 
go at the same time, around 10 AM, and 
they always sit at the same table, near 
the windows. They always order the 
same thing: Mona orders pancakes with 
maple syrup and her husband orders 
eggs with bacon and extra hash browns. 
This Sunday, Jack decides to ask for 
something different which surprises 
Mona. He asks for a fried egg instead of 
scrambled eggs like he normally orders. 
Mona is confused and so is the waiter. 
“What do you mean, a fried egg?” asked 
the waiter. Jack simply replies: “Just fry 
an egg!” Since then, Jack always asks 
for fried eggs.

Todos os domingos de manhã, 
Mona e seu marido Jack vão ao seu 
restaurante favorito para o café da 
manhã. Eles sempre vão no mesmo 
horario, por volta das 10 da manhã, e 
eles sempre sentam na mesma mesa, 
perto das janelas. Eles sempre pedem 
a mesma coisa: Mona pede panquecas 
com xarope de maple e seu marido 
pede ovos com bacon e batatas 
empanadas extras. Neste domingo, 
Jack decide pedir algo diferente que 
surpreenda Mona. Ele pediu um 
ovo frito em vez de ovos mexidos 
como ele normalmente pede. Mona 
está confusa e o garçom também. 
“O que você quer dizer, um ovo 
frito?” - Perguntou o garçom. Jack 
simplesmente responde: “Apenas frite 
um ovo!” Desde então, Jack sempre 
pediu ovos fritos.

317. Café da manhã317. Breakfast



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.329

329

Página

Valeria is an actress. She has been 
acting since she was 12 years old and 
although she isn’t really famous, she 
has been in a lot of different movies 
and TV shows. She has never won an 
award. In fact, she has never even been 
nominated for one, until now. She 
doesn’t know exactly what she has been 
nominated for, but she knows it’s for a 
very prestigious award show. When her 
manager calls her to tell her she won, 
she can’t believe it. She finally won an 
award. She is feeling so lucky, until he 
tells her what the prize is. Actually, she 
was unlucky: she won a booby prize.

Valeria é uma atriz. Ela tem atuado 
desde que ela tem 12 anos de idade 
e embora ela não seja realmente 
famosa, ela tem atuado em um monte 
de diferentes filmes e programas de 
TV. Ela nunca ganhou um prêmio. 
Na verdade, ela nunca foi indicada 
para um até agora. Ela não sabe 
exatamente para qual ela foi indicada, 
mas ela sabe que é para um show de 
prêmio muito prestigiado. Quando 
seu empresario a chama para dizer 
que ganhou, ela não podia acreditar. 
Ela finalmente ganhou um prêmio. 
Ela estava sentindo tanta sorte, até 
que ele lhe disse qual era o prêmio. 
Na verdade, ela era uma vencedora 
azarada. Ela ganhou um prêmio 
booby.

318. Ela finalmente ganhou um 
prêmio.

318. She finally won an award.
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Markus is 78 years old. He has been 
married for 50 years to Janet. To 
celebrate their fiftieth anniversary, 
Markus wants to give the best gift to 
Janet. He isn’t quite sure what would 
make her happy, so he decides to ask 
her. Janet simply replies: “Shave your 
face!” The truth is, Markus has had the 
same beard since they were married. He 
has never shaved it and it has always 
bothered his wife. For their anniversary, 
that’s the only thing which will make 
her happy. Although he doesn’t want to 
do it, Markus decides to shave. Janet 
is disappointed and has a hard time 
recognizing him. In fact, she tells him 
she preferred his look before. Markus 
thinks for himself: “women never know 
what they want”.

Markus tem 78 anos. Ele está casado 
há 50 anos com Janet. Para celebrar 
seu aniversário de 50 anos, Markus 
quer dar o melhor presente para 
Janet. Ele não tem certeza do que a 
faria feliz, então ele decide perguntar 
a ela. Janet simplesmente responde: 
“Raspe seu rosto!” A verdade é que 
Markus tem a mesma barba desde 
que são casados. Ele nunca a raspava 
e isso sempre incomodava a esposa. 
Para o seu aniversário, essa é a única 
coisa que a faria feliz. Embora ele 
não queira fazer isso, Markus decide 
se barbear. Janet está desapontada e 
tem dificuldade em reconhecê-lo. Na 
verdade, ela diz para ele que preferia 
aparencia dele antes. Markus pensa 
consigo mesmo: “as mulheres nunca 
sabem o que querem”.

319. As mulheres nunca sabem o 
que querem

319. Women never know what they 
want
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Tatiana loves to cook. Actually, she 
loves to watch cooking shows and to 
do the recipe at the same time. Today, 
she decides to watch a cooking video 
on YouTube for a carrot cake. First, 
she goes to the store and buys all of the 
ingredients. Then, she gets her kitchen 
ready and starts the video on her 
iPad. She starts following all the steps 
including mixing the flour with the 
milk, the sugar, etc. At one point, the 
cook on the show says “Peel a carrot”. 
That’s one of the steps of the recipe. 
Tatiana is suddenly very confused. She 
looks all around her fridge, but she can’t 
find any carrot. That’s when she realizes 
she forgot to buy the most important 
ingredient.

Tatiana adora cozinhar. Na verdade, 
ela adora assistir shows de culinária 
e fazer a receita ao mesmo tempo. 
Hoje, ela decide assistir a um vídeo de 
culinária no YouTube para um bolo 
de cenoura. Primeiro, ela vai para a 
loja e compra todos os ingredientes. 
Então, ela prepara sua cozinha e 
começa o vídeo em seu iPad. Ela 
começa a seguir todos os passos, 
incluindo a mistura da farinha com 
o leite, o açúcar, etc. Em um ponto, 
o cozinheiro no show diz “Descasque 
uma cenoura”. Esse é um dos passos 
da receita. Tatiana está de repente 
muito confusa. Ela olha ao redor de 
sua geladeira, mas ela não consegue 
encontrar nenhuma cenoura. Isso é 
quando ela percebe que ela esqueceu 
de comprar o ingrediente mais 
importante.

320. Tatiana gosta de cozinhar320. Tatiana loves to cook
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It’s a July weekend and Paul is going 
camping with his two sons. It’s been 
their tradition ever since they were 
very young. This time, they are going 
beside a river, not too far from their 
house. During the Saturday, everything 
is going well. They are having fun, 
fishing in the water and hiking around. 
Then, during the night, something bad 
happens. Paul starts to feel his body 
becoming really itchy. Something’s 
bitten him. The next morning, all of his 
left arm is covered with bites. His sons 
think it might simply be mosquitos, but 
Paul knows it’s ant bites and they might 
be harmful. They decide to go back 
home as soon as possible.

É um fim de semana de julho e Paul 
vai para um acampamento com seus 
dois filhos. É uma tradição desde que 
eles são muito novos. Desta vez, eles 
estão indo ao lado de um rio, não 
muito longe de sua casa. Durante 
o sábado, tudo está indo bem. Eles 
estão se divertindo, pescando na 
água e caminhando ao redor. Então, 
durante a noite, algo ruim acontece. 
Paul começa a sentir que seu corpo 
realmente está com coceira. Algo está 
mordendo ele. Na manhã seguinte, 
todo o seu braço esquerdo está 
coberto de mordidas. Seus filhos 
pensam que pode ser simplesmente 
mosquitos, mas Paul sabe que é 
picadas de formiga e elas podem ser 
prejudiciais. Eles decidem voltar para 
casa logo que possível.

321. Eles estão se divertindo321. They are having fun
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Diana has been living at the same house 
for over 10 years. She has always had 
the same neighbors. On the left, an old 
lady is living there by herself and on 
the right, it’s a couple without children. 
When the lady announces she is moving 
out to go to a residence for elders, 
Diana is curious. Who is going to be the 
new neighbor? In July, a new family 
finally moves in. It’s a young couple 
with a baby. It’s their very first house 
and they are excited. Diana is happy to 
welcome them to the neighborhood. In 
fact, she plans a little party to welcome 
them. Everyone around comes to say 
hello. The new family appreciates the 
welcome a lot.

Diana tem vivido na mesma casa há 
mais de 10 anos. Ela sempre teve os 
mesmos vizinhos. À esquerda, uma 
senhora idosa está vivendo lá sozinha 
e à direita, é um casal sem filhos. 
Quando a senhora anuncia que ela 
está se mudando para ir para um 
asilo, Diana está curiosa. Quem vai 
ser os próximos vizinhos? Em julho, 
uma nova família está finalmente se 
mudando. É um casal jovem com um 
recém-nascido. É a sua primeira casa 
e eles estão animados. Diana está feliz 
em recebê-los no bairro. Na verdade, 
ela planeja uma pequena festa para 
recebê-los. Todos em volta vêm para 
dizer olá. A nova família aprecia as 
boas vinda muito.

322. Diana está feliz322. Diana is happy
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It’s important to go see a doctor once 
in a year. It’s a good way to make sure 
we are healthy. Jules knows that, but 
he always tries to avoid going. Today 
though, when he woke up, he noticed a 
big mole on his back. It wasn’t there a 
week ago. Jules started to be extremely 
worried. He decided to go to the doctor 
although he doesn’t like to do so. 
After looking at his mole, his doctor 
confirmed that he doesn’t have any 
reasons to panic. It’s not dangerous and 
it’s going to go away by itself. That said, 
he told him to come more often to make 
sure everything is always alright with 
his health.

É importante ir ver um médico uma 
vez por ano. É uma boa maneira 
de garantir que estamos saudáveis. 
Jules sabe disso, mas ele sempre 
tenta evitar ir. Hoje, porém, quando 
ele acordou, ele notou uma grande 
verruga em suas costas. Não estava 
lá há uma semana. Jules começou a 
ficar extremamente preocupado. Ele 
decidiu ir ao médico, embora ele não 
gosta de fazê-lo. Depois de olhar para 
sua verruga, seu médico confirmou 
que ele não tem nenhuma razão para 
entrar em pânico. Não é perigoso e 
vai desaparecer por si só. Dito isto, 
ele disse-lhe para vir mais vezes para 
se certificar de que tudo está sempre 
bem com a sua saúde.

323. Não é perigoso323. It’s not dangerous



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.335

335

Página

It’s the 28th of June today and Jana and 
Tim are celebrating their fifth wedding 
anniversary. Jana is hoping that this 
year, they are going to do something 
different. She hopes that Tim will take 
her for a weekend away in a cottage 
or maybe a hotel. She is hoping for a 
surprise, but she is also nervous because 
Tim tends to forget every important 
date. Actually, last month, he forgot 
her birthday. When she decides to call 
Tim at his work to ask him about the 
weekend, she realizes that he doesn’t 
know what she is talking about. “Why 
would we do something special this 
weekend?” he asked. Jana is upset: he 
forgot again.

Nós estamos em 28 de junho hoje e 
Jana e Tim estão comemorando seu 
quinto aniversário como um casal. 
Jana está esperando que este ano, eles 
vão fazer algo diferente. Ela espera 
que Tim a leve para uma escapada 
de fim de semana em um chalé ou 
talvez em um hotel. Ela espera uma 
surpresa, mas também está nervosa 
porque Tim tende a esquecer todas 
as datas importantes. Na verdade, 
no mês passado, ele esqueceu seu 
aniversário. Quando ela decide 
chamar Tim em seu trabalho para 
perguntar sobre o fim de semana, 
ela percebe que ele não sabe o que 
ela está falando. “Por que faria algo 
especial neste fim de semana?” Ele 
perguntou. Jana está chateada: 
esqueceu de novo.

324. Ela espera uma surpresa324. She is hoping for a surprise



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.336

336

Página

It’s Sunday morning and Billy decides 
to clean his apartment. He decides to 
clean every room including the store 
room. He hasn’t done such a big clean 
up since a year ago and it’s getting 
very filthy. He starts by cleaning his 
bathroom, then his room and then the 
kitchen. Everywhere, it’s a big mess, but 
the store room is the worst one. There 
are some brown spots on the carpet and 
Billy has no idea what they are. Could 
it be from his dog? Could it be from 
mice? He has no idea, but it repulses 
him. He cleans it as much as he can and 
promises himself he won’t wait that 
long before cleaning it again.

É domingo de manhã e Billy decide 
limpar seu apartamento. Ele decide 
limpar cada quarto, incluindo a 
dispensa. Ele não faz uma limpeza 
tão grande há um ano e está ficando 
muito sujo. Começa por limpar seu 
banheiro, depois seu quarto e depois 
a cozinha. Em todos os lugares, é uma 
grande confusão, mas a dispensa é 
a pior. Há alguns pontos marrons 
no tapete e Billy não tem nenhuma 
idéia do que elas são. Poderia ser 
de seu cão? Poderia ser de ratos? 
Ele não tem idéia, mas isso o choca. 
Ele limpa-o tanto quanto ele pode 
prometer-se que ele não vai esperar 
tanto tempo antes de limpá-lo 
novamente.

325. É domingo de manhã325. It’s Sunday morning
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The Grizzlies is the name of the 
soccer team of William’s high school. 
William is not playing for them, but he 
always make sure to watch their most 
important games, especially when they 
play against other high schools. Some 
of his friends are part of the team. 
Today, it’s the big game. They have 
been participating in an important 
tournament and it’s the last game. If 
they win this one, then they officially 
win the big award which is a scholarship 
for every player. Everyone is watching 
them and everyone is nervous. It turns 
out to be their best game ever and they 
win! William, just like everyone, is 
extremely proud of his school.

O Grizzlies é o nome da equipe 
de futebol da escola de William. 
William não está jogando para 
eles, mas ele sempre se certifica de 
assistir seus jogos mais importantes, 
especialmente quando eles jogam 
contra outras escolas secundárias. 
Alguns de seus amigos fazem parte 
da equipe. Hoje, é o grande jogo. Eles 
têm participado de um importante 
torneio e é o último jogo. Se ganham 
este, então ganham oficialmente 
o grande prêmio que é uma bolsa 
para cada jogador. Todo mundo está 
olhando para eles e todo mundo 
está nervoso. Acabou por ser o 
melhor jogo deles e eles ganham! 
William, como todo mundo, está 
extremamente orgulhoso de sua 
escola.

326. Desafio326. Challenge
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Jimmy is a new intern at a very 
important firm. He has been very 
excited about this new challenge but he 
didn’t know his boss was going to be 
very hard to deal with. Actually, on the 
very first day of Jimmy’s internship, 
his boss was being rude. He literally 
asked him to make some coffee and 
to stop disturbing him. Jimmy was 
confused. Is making coffee part of his 
job? He doesn’t think so, but he doesn’t 
have much of a choice. After all, that’s 
his boss and he has to respect him. He 
decides to execute his orders and he 
suddenly regrets how he has to spend 3 
months doing this internship.

Jimmy é um novo estagiário 
nesta empresa de negócios muito 
importante. Ele ficou muito animado 
para este novo desafio, mas ele não 
sabia que seu chefe ia ser muito difícil 
de lidar. Na verdade, no primeiro 
dia do estágio de Jimmy, seu chefe 
estava sendo realmente rude. Ele 
literalmente pediu que ele fizesse 
um café e parasse de perturbá-lo. 
Jimmy estava confuso. Fazer café é 
parte de suas tarefas? Ele não pensa 
assim, mas ele não tem muita escolha. 
Afinal, esse é o chefe dele e ele tem 
que respeitá-lo. Ele decide executar 
suas ordens e de repente lamenta que 
ele tem que passar 3 meses fazendo 
este estágio.

327. Trabalho327. Job
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Liza has two children and both of 
them are going to the same elementary 
school. The youngest one is 6 years 
old and his older brother is 10 years 
old. Every year, after the Christmas 
holidays, it’s the same: Here comes 
the flu again! Somehow, every child in 
the school gets the flu and it becomes 
an epidemic. This year, things aren’t 
different. Both of Liza’s children have 
the flu at the same time. They are sick, 
tired and spend their days in their 
bedroom. They don’t eat much and they 
become weak. Liza has to take some 
days off from work to take care of them. 
As soon as they are feeling better, they 
will be going back to school.

Liza tem dois filhos e ambos estão 
indo para a mesma escola primária. 
O mais jovem tem 6 anos e seu irmão 
mais velho tem 10 anos. Todos os 
anos, após as férias de Natal, é o 
mesmo: aqui vem a gripe novamente! 
De alguma forma, todas as crianças 
da escola ficam com a gripe e se 
torna uma epidemia. Este ano, as 
coisas não são diferentes. Ambos os 
filhos de Liza têm a gripe ao mesmo 
tempo. Eles estão doentes, cansados 
e passam os dias no quarto. Eles não 
comem muito e ficam fracos. Liza 
tem que tirar alguns dias de folga do 
trabalho para cuidar deles. Tão logo 
que eles se sintam melhor, eles vão 
voltar para a escola.

328. Isso é um problema328. That’s a problem
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Jenna is very excited. She is going 
to New York City with her sister. It’s 
her first time visiting the Big Apple. 
Actually, they are going to buy a 
wedding dress for her sister who is 
getting married in fewer than three 
months. Although they are not going 
for her, Jenna really hopes they have 
time to go for some clothes shopping. 
She wants to go to Fifth Avenue where 
her favorite designers’ stores are. She 
knows it’s going to be quite pricey, but 
she doesn’t mind much because she has 
a budget of $1000. She wants to find 
some new tank tops and maybe one pair 
of shoes.

Jenna está muito animada. Ela vai 
para Nova York com a irmã dela. É a 
primeira vez dela visitando a Grande 
Maçã. Na verdade, elas vão comprar 
um vestido de noiva para sua irmã 
que está se casando em menos de 
três meses. Embora elas não estejam 
indo por ela, Jenna realmente espera 
que elas tenham tempo para ir para 
algumas compras de roupas. Ela quer 
ir para a quinta avenida onde estão as 
lojas de seus designers favoritos. Ela 
sabe que vai ser muito caro, mas ela 
não se importa muito, porque ela tem 
um orçamento de US $ 1000. Ela quer 
encontrar alguns tops novos e talvez 
um par de sapatos.

329. Quinta Avenida329. Fifth Avenue
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Quentin isn’t really happy with his 
actual TV plan and cable plan. He 
doesn’t like the channels which are 
offered by his provider. He wants to 
have more options. It was on Tuesday 
night that, frustrated by his situation, 
Quentin decided to call his provider and 
to cancel his plan. Right after, he called 
a new provider and asked to have the 
best package deal they had available. 
The next day, his new provider came for 
the installation of satellite television. 
Quentin thought it was quite odd 
because they were installing an indoor 
antenna, not an outdoor one. He 
wasn’t really pleased by this idea and 
somehow, he started to regret his choice 
of changing providers.

Quentin não está realmente feliz 
com seu plano atual de TV a cabo. 
Ele não gosta dos canais que são 
oferecidos por seu provedor. Ele 
quer ter mais opções. Foi na noite 
de terça-feira que, frustrado por sua 
situação, Quentin decidiu ligar para 
seu provedor e cancelar seu plano. 
Logo depois, ele ligou para um novo 
provedor e pediu para ter o melhor 
pacote que eles tinham disponível. 
No dia seguinte, seu novo fornecedor 
veio para a instalação da televisão 
por satélite. Quentin achou que era 
muito estranho porque eles estavam 
instalando uma antena interna, não 
uma externa. Ele não estava muito 
satisfeito com essa idéia e de alguma 
forma, ele começou a lamentar sua 
escolha de mudar de fornecedores.

330. Ele não gosta dos canais330. He doesn’t like the channels
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Every winter time, in Canada, people 
have to change their tires because 
of the snow. If they don’t do so, it 
can be seriously dangerous because 
summer tires aren’t made to ride on 
icy roads. Some people change their 
tires in the month of November but 
actually, according to the law, they 
have until the first week of December 
to do it. Carl works in a garage and 
every winter, he has the same routine. 
“Change my tires please” is the sentence 
he hears the most. Everyone comes 
to see him because he is the only one 
changing tires in the city. Also, he offers 
really good prices and he has some 
promotions one in a while for his best 
customers.

Cada inverno, no Canadá, as pessoas 
têm de mudar seus pneus por causa 
da neve. Se não o fizerem, pode ser 
seriamente perigoso porque os pneus 
do verão não são feitos para andar 
em estradas com gelo. Algumas 
pessoas mudam seus pneus no mês de 
novembro, mas na verdade, de acordo 
com a lei, eles têm até a primeira 
semana de dezembro para fazê-lo. 
Carl trabalha em uma garagem e todo 
inverno, ele tem a mesma rotina. 
“Troque meus pneus por favor” é a 
frase que ele ouve mais. Todo mundo 
vem vê-lo porque ele é o único a 
trocar pneus na cidade. Além disso, 
ele oferece preços muito bons e ele 
tem algumas promoções de vez em 
quando para seus melhores clientes.

331. Oh, Canadá!331. Oh, Canada!
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When Willy was young, he didn’t have 
many friends. He was very timid and 
he had difficulties to talk with people. 
During high school, it was the same 
problem. He was also at the library and 
was avoiding any contact with other 
students. On his prom day, he went 
by himself even though he would have 
wished to go with a girl. Now, Willy is 
25 years old and he is still alone. He 
still doesn’t have friends, except his 
co-workers. He has no girlfriend and 
in fact, he never had one. Although it 
seems sad, Willy is very happy in his 
situation. He is an introvert and he 
doesn’t mind being alone.

Quando Willy era jovem, não tinha 
muitos amigos. Ele era muito tímido 
e tinha dificuldades para conversar 
com as pessoas. Durante o ensino 
médio, era o mesmo problema. Ele 
também estava na biblioteca e estava 
evitando qualquer contato com outros 
alunos. No dia do seu baile, ele foi 
sozinho ainda que ele quisesse ter 
ido com uma menina. Agora, Willy 
tem 25 anos e ele ainda está sozinho. 
Ele ainda não tem amigos, exceto 
seus colegas de trabalho. Ele não tem 
namorada e de fato, ele nunca teve 
uma. Embora pareça triste, Willy está 
muito feliz em sua situação. Ele é um 
introvertido e não se importa de estar 
sempre sozinho.

332. Ele não tinha muitos 
amigos.

332. He didn’t have many friends.
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Today, Ellora is going to visit her 
grandmother at the residence for elders. 
Her grandmother, or her “nanny” as she 
likes to call her, is a very lovely woman. 
She worked very hard all of her life and 
she educated seven children by herself. 
Now, she’s so lonely. Ellora wished 
she could come see her more often 
but because she lives in another city, 
it’s a little complicated. Her children 
come to see her once in a while but it’s 
not enough. She is still feeling alone 
and she would enjoy more company. 
When Ellora visits her, like today, she 
tries to play some games with her and 
sometimes, they look at old pictures 
together. It’s only then she doesn’t feel 
too lonely.

Hoje, Nataly vai visitar sua avó no 
asilo. Sua avó, ou sua “babá”, como 
ela gosta de chamá-la, é uma mulher 
muito bonita. Trabalhou muito duro 
toda sua vida e educou sete crianças 
sozinha. Agora, ela está tão solitária. 
Ellora desejava poder vir vê-la mais 
vezes, mas porque ela mora em outra 
cidade, é um pouco complicado. 
Seus filhos vêm para vê-la de vez 
em quando, mas não é suficiente. 
Ela ainda está se sentindo sozinha e 
ela desfrutaria de mais companhia. 
Quando Ellora a visita, como hoje, ela 
tenta jogar alguns jogos com ela e, às 
vezes, elas olham para fotos antigas 
juntas. Só então ela não se sente 
muito sozinha.

333. Eles olham para fotos 
antigas juntos

333. They look at old pictures to-
gether
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Rich is working 6 days a week. He 
works like a god and he is always in 
a rush wherever he goes. Today, he 
couldn’t afford to be late because he had 
an important meeting with his boss. 
Fortunately, that morning, he had time 
to drink his coffee, eat his yogurt and 
have a quick little walk outside before 
heading to work. He got there on time 
and had a great meeting. Somehow, 
Rich felt like everything went perfectly. 
Maybe he didn’t have to worry so 
much. That’s only when he went to the 
bathroom during lunch time that he 
noticed the white spots on his black 
shirt. It was yogourt. Rich can’t believe 
he looked this way during the whole 
meeting.

Rich está trabalhando 6 dias por 
semana. Ele trabalha como um deus 
e está sempre com pressa onde quer 
que vá. Hoje, ele não podia se dar 
ao luxo de se atrasar porque tinha 
uma reunião importante com seu 
chefe. Felizmente, naquela manhã, 
ele teve tempo para beber seu café, 
comer seu iogurte e ter uma pequena 
caminhada rápida fora antes de ir 
para o trabalho. Chegou a tempo e 
teve uma ótima reunião. De alguma 
forma, Rich sentiu que tudo correu 
perfeitamente. Talvez ele não tivesse 
que se preocupar tanto. Foi só quando 
ele foi ao banheiro durante a hora 
do almoço que ele notou os pontos 
brancos em sua camisa preta. Era 
iogurte. Rich não pode acreditar que 
ele pareceu assim durante toda a 
reunião.

334. Rich é um cara legal334. Rich is a nice guy
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Tanya wants to spend more time with 
her husband but they don’t seem to 
have any hobby in common. Therefore, 
she doesn’t know what they could do 
together. Her husband likes to play golf 
with his friends, but Tanya isn’t really a 
fanatic of that sport. Actually, she never 
tried. She is thinking maybe she could 
start taking golf lessons so that they 
can play together. After all, maybe she 
would enjoy it. When she shares that 
idea with her husband, he thinks it’s an 
amazing idea. Tanya decides to start the 
lessons the next day. It’s not too easy 
and it’s quite expensive, but it’s totally 
worth it. Now they have a hobby to 
share together.

Tanya quer passar mais tempo com 
seu marido, mas eles não parecem ter 
qualquer hobby em comum. Portanto, 
ela não sabe o que eles poderiam 
fazer juntos. Seu marido gosta de 
jogar golfe com seus amigos, mas 
Tanya não é realmente uma fanática 
desse esporte. Na verdade, ela nunca 
tentou. Ela está pensando talvez que 
ela poderia começar a fazer aulas 
de golfe para que eles possam jogar 
juntos. Afinal, talvez ela gostasse. 
Quando ela compartilha essa idéia 
com seu marido, ele acha que é uma 
idéia incrível. Tanya decide começar 
as lições no dia seguinte. Não é muito 
fácil e é muito caro, mas é totalmente 
valido. Agora eles têm um hobby para 
compartilhar juntos.

335. Têm um hobby335. They have a hobby
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Beaumont likes to go out with his 
friends every Saturday night. His 
friends like to have some red wine, but 
Beaumont is more of a beer drinker. He 
likes to try new ones and sometime, he 
orders beer cocktails which are cocktails 
made with beer. It’s more sweet, but 
he likes it as well. His favorite beers 
are the darkest ones because they taste 
completely different. His friends don’t 
understand him and they wished he 
liked to drink wine so that they could go 
to fancy wine bars. Unfortunaly, it’s not 
the case. Because of Beaumont the beer 
drinker, they always end up going to 
the bar of the village, near the shopping 
center, which is way more boring.

Yannick gosta de sair com seus 
amigos todos os sábados à noite. 
Seus amigos gostam de tomar algum 
vinho tinto, mas Yannick é mais 
um bebedor de cerveja. Ele gosta 
de experimentar novas delas e as 
vezes, ele pede cocktails de alcool 
que são coquetéis feitos com cerveja. 
É mais doce, mas ele também 
gosta. Suas cervejas favoritas são as 
mais escuras porque tem um gosto 
completamente diferente. Seus 
amigos não o entendem e desejavam 
que ele gostasse de beber vinho para 
que pudessem ir em bares de vinho 
elegantes. Infelizmente, não é o caso. 
Por causa de Yannick o bebedor de 
cerveja, eles sempre acabam indo 
para o bar da vila, perto do centro 
comercial, que é muito mais chato.

336. Não é o caso336. It’s not the case
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Ursula is a new student at the most 
prestigious university of her city. It’s 
her first semester and she’s quite 
anxious. She is studying engineering 
and she has to buy a lot of books. On the 
first day of school, the teachers give her 
and the other students a list of books 
to buy for each class. She has to go to 
the university bookstore to buy them. 
When she sees the price of each one, she 
feels a little ashamed: she doesn’t have 
enough money. She decides to ask the 
teacher if it’s possible to have cheaper 
school books. Unfortunately, it’s not 
possible but she can always try to find 
second-hand books. That’s what she 
decides to do.

Ursula é uma nova estudante na 
universidade mais prestigiada de 
sua cidade. É seu primeiro semestre 
e ela está muito ansiosa. Ela está 
estudando engenharia e ela tem que 
comprar um monte de livros. No 
primeiro dia de escola, os professores 
dão a ela e aos outros alunos uma 
lista de livros para comprar para 
cada aula. Ela tem que ir à livraria 
da universidade para comprá-los. 
Quando ela vê o preço de cada um, 
ela se sente um pouco envergonhada: 
ela não tem dinheiro suficiente. Ela 
decide perguntar ao professor se é 
possível ter livros escolares mais 
baratos. Infelizmente, não é possível, 
mas ela sempre pode tentar encontrar 
livros de segunda mão. Isso é o que 
ela decide fazer.

337. Ela tem que comprar um 
monte de livros

337. She has to buy a lot of books
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Ian isn’t really a big fan of coffee, 
especially in the summer time when 
the weather is extremely hot, but 
when his sister told him about iced 
coffee, he thought it sounded very nice. 
Surprisingly, he decided to try one. 
Basically, it’s an espresso with water 
and a lot of ice. Therefore, it’s still taste 
like strong coffee. Ian wasn’t really 
pleased by the taste and he felt like 
he wasted his money. He asked for a 
refund, but it was impossible to have 
one because he drank it all. His sister 
was upset that he didn’t like it. She 
felt guilty since it was her idea so she 
decided to buy him a lemonade.

Ian não é realmente um grande fã 
de café, especialmente no verão 
quando o tempo está extremamente 
quente, mas quando sua irmã 
lhe contou sobre café gelado, ele 
achou que parecia muito gostoso. 
Surpreendentemente, ele decidiu 
experimentar um. Basicamente, é um 
café expresso com água e muito gelo. 
Portanto, ainda tem gosto de café 
forte. Ian não estava muito satisfeito 
com o sabor e ele sentiu como ele 
desperdiçou seu dinheiro. Ele pediu 
um reembolso, mas era impossível 
ter um porque ele bebeu tudo. Sua 
irmã estava chateada por não gostar. 
Sentiu-se culpada visto que era sua 
idéia então ela decidiu comprar para 
ele uma limonada.

338. Um grande fã de café338. A big fan of coffee
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Ophelia, 9 years old, played all day 
in the snow today. It was a Sunday 
afternoon and she didn’t have school. 
When she got back home, she was still 
feeling very cold. It’s January and the 
weather outside is far from being warm. 
To warm her up, her mom decided 
to cook hot chocolate. She used real 
cacao, hot milk and boiling water. 
Ophelia loves how her mother makes 
hot chocolate because she always adds 
a secret ingredient. She isn’t quite sure 
what it is, but she knows it’s very tasty 
and it makes a huge difference. Actually, 
it’s very simple: it’s only a couple of tiny 
marshmallows which melt in the hot 
beverage.

Ophelia, 9 anos, brincou o dia inteiro 
na neve hoje. Era um domingo à tarde 
e ela não tinha escola. Quando voltou 
para casa, sentia-se ainda muito 
fria. É janeiro e o tempo lá fora está 
longe de ser quente. Para aquecê-
la, sua mãe decidiu fazer chocolate 
quente. Ela usou cacau, leite quente 
e água fervente. Ophelia ama como 
sua mãe faz chocolate quente porque 
ela sempre adiciona um ingrediente 
secreto. Ela não tem certeza do que 
é, mas ela sabe que é muito saboroso 
e faz uma enorme diferença. Na 
verdade, é muito simples: é apenas 
um par de pequenos marshmallows 
que derrete na bebida quente.

339. Ophelia ama a mãe dela.339. Ophelia loves her mother.
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Patrick doesn’t understand why so 
many people keep on buying every new 
version of smart phones. What’s the 
buzz? He thinks that they all work the 
same and they all offer similar gadgets. 
He also believes it’s only a way for 
people to make money. His best friend 
doesn’t agree with him. He tries to 
explain that it’s always new technologies 
which is why the new versions work 
better and faster. He thinks it’s useful, 
especially for people who work with 
social medias and technologies. Patrick 
doesn’t care; all he wants is to be able 
to call whenever he needs to do and 
to message his loved ones. He doesn’t 
even have a Facebook profile and he has 
never heard of twitter.

Patrick não entende por que tantas 
pessoas continuam a comprar toda 
nova versão do smart phone. Qual 
é o rumor? Ele acha que todos 
eles funcionam da mesma forma 
e todos eles oferecem dispositivos 
semelhantes. Ele também acredita 
que é só um caminho para as pessoas 
ganharem dinheiro. Seu melhor 
amigo não concorda com ele. Ele 
tenta explicar que é sempre novas 
tecnologias, e é por isso que as 
novas versões funcionam melhor 
e mais rápido. Ele acha que é útil, 
especialmente para pessoas que 
trabalham com mídias sociais e 
tecnologias. Patrick não se importa; 
tudo o que ele quer é ser capaz de 
ligar sempre que ele precise e mandar 
mensagem para seus proximos. Ele 
nem tem um perfil no Facebook e 
nunca ouviu falar do twitter.

340. Ter um perfil no Facebook.340. Have a Facebook profile.
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Because she is living by herself in her 
huge house, Anna feels lonely. She has a 
lot of friends, nice neighbors, awesome 
family, but she doesn’t understand what 
is the point of having such a big house 
if she’s living alone. Also, she doesn’t 
like sleeping by herself during the night. 
One day, she decides that adopting a 
dog could be a great idea. After all, dogs 
are man’s best friend. She goes to the 
pet store and sees the most beautiful 
little puppy. She decides to buy him 
and to name him Vanilla. She loves the 
company of Vanilla, but now she has 
another problem: she adopted a barking 
dog and she can’t sleep at night because 
he is being too loud.

Por conta ela está vivendo sozinha 
em sua casa enorme, Anna se sente 
solitária. Ela tem um monte de 
amigos, vizinhos agradáveis, família 
incrível, mas ela não entende qual 
é o objetivo de ter uma casa tão 
grande, se ela está vivendo sozinha. 
Além disso, ela não gosta de dormir 
sozinha durante a noite. Um dia, 
ela decide que adotar um cão pode 
ser uma ótima idéia. Afinal, os cães 
são os melhores amigos do homem. 
Ela vai para a loja de animais e vê o 
filhote de cachorro mais bonito. Ela 
decide comprá-lo e dá-lhe o nome de 
Baunilha. Ela ama a companhia de 
Baunilha, mas agora ela tem outro 
problema: ela adotou um cachorro 
que late muito e ela não consegue 
dormir à noite porque ele está sendo 
muito barulhento.

341. Anna sente-se sozinha.341. Anna feels lonely.
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Samuel has been feeling sick for a 
couple of days now. He has a running 
nose and his throat is hurting him. His 
mother thinks it’s only a cough, but he 
is scared it might be more serious. He 
decides to go to the doctor as soon as 
he gets the chance. The doctors actually 
confirm what his mom has been telling 
him: it’s only a cough. All he needs is 
to take some rest, sleep as much as he 
can and drink a lot of water. Also, the 
doctor gives him a syrup for his cough 
which will stop his throat from hurting. 
Samuel is happy to know he isn’t in 
danger. 2 days later, he is feeling brand 
new.

Samuel está doente há alguns dias. 
Ele ésta com o nariz escorrendo e sua 
garganta está doendo. Sua mãe acha 
que é apenas uma tosse, mas ele está 
com medo que possa ser mais grave. 
Ele decide ir ao médico assim que 
tiver a chance. Os médicos realmente 
confirmam o que sua mãe tem dito a 
ele: é apenas uma tosse. Tudo o que 
ele precisa é descansar um pouco, 
dormir o máximo possível e beber 
muita água. Além disso, o médico lhe 
dá um xarope para sua tosse que irá 
parar a sua dor de garganta. Samuel 
está feliz em saber que ele não está 
em perigo. 2 dias depois, ele está se 
sentindo novo.

342. Samuel está feliz342. Samuel is happy
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It was a Monday morning, during 
winter. Danny woke up to a bad 
surprise that day. Somehow, one 
window of his house was open all night 
and some snow got in. It melted and 
now, all the kitchen floor is wet and it’s 
freezing cold. Danny is upset. Why was 
that window open? He doesn’t know 
how it happened, but he is mad because 
now he has to clean everything. Also, 
the carpet beside the door is completely 
ruined. He will have to buy a new 
one and honestly, he doesn’t have the 
budget for such expenses. Frustrated, 
Danny wiped the kitchen floor and 
closed the window, hoping it will never 
happen again.

Era uma manhã de segunda-feira, 
durante o inverno. Danny acordou 
para uma má surpresa naquele dia. 
De alguma forma, uma janela de 
sua casa estava aberta durante toda 
a noite e a neve entrou. Derreteu e 
agora, todo o chão da cozinha está 
molhado e está congelando. Danny 
está chateado. Por que aquela 
janela estava aberta? Ele não sabe 
como isso aconteceu, mas está 
furioso porque agora ele tem que 
limpar tudo. Também, o tapete ao 
lado da porta está completamente 
arruinado. Ele terá que comprar 
um novo e honestamente, ele não 
tem o orçamento para tais despesas. 
Frustrado, Danny enxugou o chão da 
cozinha e fechou a janela, esperando 
que isso nunca mais acontecesse

343. Durante o inverno (1)343. During winter (1)



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.355

355

Página

It was the Friday morning of the same 
week as the snow incident. Danny 
woke up to another bad surprise, but 
this time, it’s even worse. During the 
night, his dishwasher broke and the the 
kitchen floor is all wet again. Now, not 
only does he have to clean everything, 
but he also has to repair his dishwasher. 
He didn’t have money to buy a new 
carpet so he for sure doesn’t have 
money to buy a new machine. Danny is 
truly upset. Why so many bad things are 
happening to him this week? It feels like 
he has been wiping his floor all week. 
Hopefully, next week will be better and 
his kitchen floor will stay dry.

Era a manhã de sexta-feira da mesma 
semana que o incidente com a neve. 
Danny acordou para outra surpresa 
ruim, mas desta vez, é ainda pior. 
Durante a noite, sua máquina de lavar 
louça quebrou e o chão da cozinha 
está todo molhado novamente. Agora, 
não só ele tem que limpar tudo, 
mas ele também tem que reparar 
sua máquina de lavar louça. Ele não 
tinha dinheiro para comprar um 
novo tapete então ele tem certeza 
que não tem dinheiro para comprar 
uma nova máquina. Danny está 
realmente chateado. Por que tantas 
coisas ruins estão acontecendo com 
ele esta semana? Ele sente como se 
ele estivesse enxugando seu chão 
toda a semana. Esperançosamente, a 
próxima semana será melhor e o chão 
da sua cozinha permanecerá seco.

344. Durante o inverno (2)344. During winter (2)
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Fiona is in 10th grade. She is a good 
student and she always has really 
successful grade marks. Every teacher 
likes her because she is always on time, 
always listening and participating. One 
day, her favorite teacher was not doing 
well. The teacher was feeling dizzy. It 
was a hot day during summer time and 
the heat was too much to handle. He 
drank some water, but still, he wasn’t 
feeling any better. He decided to cancel 
the class. No need to say every student 
was happy! Fiona wasn’t though. She 
likes to go to school and she doesn’t like 
missing a lesson, but she is feeling bad 
for her teacher. Hopefully, everything 
will be better tomorrow.

Fiona está na 10ª série. Ela é uma 
boa estudante e ela sempre tem notas 
bem-sucedidas. Todo professor gosta 
dela porque ela está sempre pontual, 
sempre ouvindo e participando. 
Um dia, seu professor favorito 
não se sentindo bem. O professor 
estava se sentindo tonto. Era um 
dia quente durante o verão e o calor 
foi demais para lidar. Ele bebeu um 
pouco de água, mas ainda assim, ele 
não estava se sentindo melhor. Ele 
decidiu cancelar a aula. Nenhuma 
necessidade de dizer que todo 
estudante estava feliz! Fiona não foi 
embora. Ela gosta de ir à escola e não 
gosta de perder uma aula, mas está 
se sentindo mal por seu professor. 
Espero que tudo esteja melhor 
amanhã.

345. Fiona está na 10ª série.345. Fiona is in 10th grade.
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Finally, summer has arrived! Gregory 
couldn’t be happier. He has been 
waiting for the month of June all year 
because he is going for a 6 months 
backpacking trip in Central America. 
Today was the day he was leaving and 
although he had a 24 hours plane trip 
to do to reach his first destination, he 
was joyful to start his journey. When 
he got to the airport though, a bad and 
a good surprise were waiting for him. 
His flights were cancelled! Panicking, 
Gregory didn’t know what to do. That’s 
only then that the airline offered him 
other flights which were actually 
shorter. A short plane trip? Why not! 
The bad news turned out to be positive 
after all.

Finalmente, o verão chegou! Gregory 
não poderia estar mais feliz. Ele 
estava esperando para o mês de 
junho todo o ano, porque ele está 
indo para um mochilão de 6 meses 
na América Central. Hoje era o dia 
que ele estava partindo e, embora 
ele tivesse uma viagem de avião 
de 24 horas para fazer para chegar 
ao seu primeiro destino, ele estava 
alegre para começar sua jornada. 
Quando ele chegou ao aeroporto, 
porém, uma surpresa ruim e uma 
boa surpresa estavam esperando 
por ele. Seus vôos foram cancelados! 
Em pânico, Gregory não sabia o que 
fazer. Só então que a companhia aérea 
lhe ofereceu outros voos que eram 
realmente mais curtos. Uma viagem 
de avião curta? Por que não! A má 
notícia acabou por ser positiva afinal.

346. Quando chegou ao 
aeroporto...

346. When he got to the airport…



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.358

358

Página

Hugh wants to emigrate to another 
country. He is thinking about Europe, 
but he doesn’t know where exactly. He 
thought about France, but he doesn’t 
want to learn French. The best option 
seems to be United Kingdom so that 
he can still speak english. Hugh is truly 
motivated by this idea, but his family 
doesn’t think it’s a good choice. Also, 
his sister reminds him that he will 
have to fill many application forms and 
possibly do a citizenship interview. 
Not very pleased by all the tasks he will 
have to do to immigrate, Hugh changes 
his mind. Instead, maybe he could just 
move to another state like California. 
It’s still in America, but at least, it’s 
different from Colorado.

  Hugh quer imigrar para outro país. 
Ele está pensando na Europa, mas 
não sabe exatamente onde. Pensou 
na França, mas não quer aprender 
francês. A melhor opção parece ser 
o Reino Unido já que ele ainda pode 
falar inglês. Hugh é verdadeiramente 
motivado por esta idéia, mas sua 
família não acha que é uma boa 
escolha. Além disso, sua irmã 
lembra que ele terá que preencher 
muitos formulários de candidatura e 
possivelmente fazer uma entrevista 
de cidadania. Não muito satisfeito 
com todas as tarefas que ele terá que 
fazer para imigrar, Hugh muda de 
idéia. Em vez disso, talvez ele pudesse 
mudar para outro estado como a 
Califórnia. Ainda está na América, 
mas pelo menos é diferente do 
Colorado.

347. Imigrante347. Immigrate
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These days, Julia always feels tired. 
She doesn’t know what is happening 
to her. She is not feeling depressed, 
but she feels weak and spends her days 
in her bed. Her parents are getting 
worried for her. Maybe she has a lack 
of vitamin C? A friend of her suggested 
to do some sports. It is known to give 
energy and to help for whoever always 
feels tired. Julia thinks it’s a good idea 
and she tries to motivate herself to 
go for a walk every day for at least 15 
minutes. Fast enough, her walks started 
to be runs and 15 minutes started to be 
30 minutes. Now, not only Julia feels 
better, but she discovered a new hobby: 
running!

Estes dias, Julia sempre se sente 
cansada. Ela não sabe o que está 
acontecendo com ela. Ela não está 
se sentindo deprimida, mas ela se 
sente fraca e passa os dias na cama. 
Seus pais estão ficando preocupados 
por ela. Talvez ela tem uma falta de 
vitamina C? Uma amiga dela sugeriu 
fazer alguns esportes. É conhecido 
por dar energia e ajudar quem sempre 
se sente cansado. Julia acha que é 
uma boa idéia e ela tenta motivar-se 
para ir em uma caminhada todos os 
dias durante pelo menos 15 minutos. 
Rápido o suficiente, seus passeios 
começaram a ser executados e 15 
minutos começaram a ser 30 minutos. 
Agora, não só Julia se sente melhor, 
mas ela descobriu um novo hobby: 
correr!

348. O que está acontecendo?348. What’s happening?
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Kathy is a single mother living in a 
filthy apartment with her 3 young 
children. She used to have it all: a nice 
and spacious house, a loving husband 
and her dream career. Unfortunately, 
she lost everything and now she has no 
food, no job. She hopes things are going 
to get better soon enough, also because 
she wants to provide a healthy lifestyle 
to her children. She is able to feed them, 
but she is unable to feed herself as well. 
It’s too much. She has been trying to 
find a new job, but in vain. She knows 
the sun is going to rise again. All things 
must pass, it never stays grey too long 
and that’s why she is confident.

Kathy é uma mãe solteira que vivem 
em um apartamento imundo com 
seus 3 filhos pequenos. Ela costumava 
ter tudo: uma casa agradável e 
espaçosa, um marido amoroso e 
sua carreira de sonho. Infelizmente, 
ela perdeu tudo e agora não tem 
comida, nem trabalho. Ela espera 
que as coisas vão melhorar em breve, 
também porque ela quer oferecer 
um estilo de vida saudável para 
seus filhos. Ela é capaz de alimentá-
los, mas ela é incapaz de se sentir 
tão bem. É muito. Ela tem tentado 
encontrar um novo emprego, mas 
em vão. Ela sabe que o sol vai brilhar 
de novo. Todas as coisas devem ser 
passadas, nunca permanecem cinzas 
por muito tempo e é por isso que ela 
está confiante.

349. Estilo de vida349. Lifestyle
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Luke has been traveling around the 
world for the last few months and right 
now, he is in India. He is enjoying his 
trip, although India is a very different 
country from what he is used to. It’s 
colourful with a vibrant culture, but 
also, there are many picturesque 
landscapes, specially in the North of 
the country, in the Himalayas. The only 
complaint he has about the country is 
that the trains are very busy. Although 
it is normally easy to travel around with 
the railway system, he always ends up 
taking the wrong train because there are 
too many people around which confuses 
him. Hopefully, he will soon get more 
familiar with the trains and will stop 
taking the wrong ones.

Luke tem viajado ao redor do mundo 
durante os últimos meses e agora, ele 
está na Índia. Ele está desfrutando 
sua viagem, embora a Índia seja 
um país muito diferente do que ele 
está acostumado. É colorido com 
uma cultura vibrante, mas também, 
há muitas paisagens pitorescas, 
especialmente no Norte do país, no 
Himalaia. A única queixa que ele tem 
sobre o país é que os trens são muito 
ocupados. Embora seja normalmente 
fácil viajar com o sistema ferroviário, 
ele sempre acaba tomando o 
trem errado, porque há muitas 
pessoas em torno que o confunde. 
Esperançosamente, ele logo ficará 
mais familiar com os trens e parará de 
pegar os errados.

350. Luke tem viajado pelo 
mundo

350. Luke has been traveling arou-
nd the world
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Janne doesn’t know what to wear 
anymore. It seems like all of her 
clothes are old and used. She knows 
she needs new things and that’s why 
Janne decides to go for some shopping. 
She decides to go to her favorite mall 
which is located only 10 minutes’ walk 
from her house. After three hours 
of shopping, she still hasn’t found 
anything. It’s only when she gets to the 
very last store that she finally finds the 
perfect clothes for her wardrobe. She 
buys five pair of jeans, one new dress, 
three tank tops, one pair of shoes and 
also a new purse. In total, everything 
cost her $340. It’s not too bad for 
everything she got.

Janne não sabe mais o que vestir. 
Parece que todas as suas roupas estão 
velhas e usadas. Ela sabe que precisa 
de coisas novas e é por isso que Janne 
decide ir para algumas compras. 
Ela decide ir para o seu shopping 
favorito, que está localizado a apenas 
10 minutos de caminhada de sua casa. 
Depois de três horas de compras, 
ela ainda não encontrou nada. É só 
quando ela chega a última loja que 
ela finalmente encontra as roupas 
perfeitas para o seu guarda-roupa. 
Ela compra cinco pares de jeans, um 
vestido novo, três regatas, um par de 
sapatos e também uma nova bolsa. No 
total, tudo custou $ 340. Não é muito 
ruim para tudo o que ela adquiriu.

351. Preciso de mais roupas351. I need more clothes
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Zana is known in her family for being 
an excellent cook. Even though she is a 
vegetarian, she cooks every kind of meal 
including meat. Everything she touches 
becomes a delightful dish! Her most 
famous recipe is certainly her glazed 
salmon with mixed vegetables on the 
top. It’s very simple, but so delicious. 
Many people have tried to figure out 
how to make this recipe before, but 
she never tells all the ingredients. She 
never says what is the secret ingredient 
so whenever someone tries to do it, it 
never truly tastes the same. What is her 
special ingredient? It’s very simple: it’s 
a tomato! She mixes all the vegetables 
with a tomato purée.

Zana é conhecida em sua família por 
ser uma excelente cozinheira. Mesmo 
que ela seja vegetariana, ela cozinha 
todos os tipos de refeições, incluindo 
carnes. Tudo o que ela toca torna-se 
um delicioso prato! Sua receita mais 
famosa é certamente seu salmão 
glatinado com vegetais misturados 
em cima. É muito simples, mas tão 
delicioso. Muitas pessoas tentaram 
descobrir como fazer essa receita 
antes, mas ela nunca diz todos os 
ingredientes. Ela nunca diz o que é 
o ingrediente secreto assim sempre 
que alguém tenta fazê-lo, ele nunca 
verdadeiramente tem o mesmo gosto. 
Qual é o seu ingrediente especial? 
É muito simples: é um tomate! Ela 
mistura todos os vegetais com um 
purê de tomate.

352. Eu gosto de vegetais352. I like vegetables
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Xavier is not really appreciated by his 
coworkers. He is doing an amazing 
job at work and he always finishes his 
tasks on time. Also, he is very friendly 
and happy. He talks with everyone 
and always brings chocolate, donuts 
and coffee after lunch. That’s not the 
problem. The problem is that he is 
being a noisy coworker. When he types 
on his computeur, everyone around 
can hear him. When he chews, he is 
extremely loud as well. It’s disturbing 
everyone and actually, some people 
have a hard time working. People have 
told him before to try to be less noisy, 
but Xavier doesn’t seem to understand. 
Instead, he keeps on bringing donuts 
and coffee hoping his coworkers will 
forget how loud he can be.

Xavier não é realmente apreciado 
por seus colegas de trabalho. Ele 
está fazendo um trabalho incrível no 
trabalho e ele sempre termina suas 
tarefas no horario. Além disso, ele 
é muito simpático e alegre. Ele fala 
com todos e sempre traz chocolate, 
donuts e café depois do almoço. 
Esse não é o problema. O problema 
é que ele está sendo um colega 
de trabalho barulhento. Quando 
ele escreve em seu computador, 
todos ao redor podem ouvi-lo. 
Quando ele mastiga, ele está sendo 
extremamente barulhento também. 
Está perturbando todo mundo e, 
na verdade, algumas pessoas têm 
dificuldade em trabalhar. As pessoas 
lhe disseram antes para tentar ser 
menos barulhento, mas Xavier não 
parece entender. Em vez disso, 
ele continua a trazer donuts e café 
esperando que seus colegas vão 
esquecer o quão barulhento ele pode 
ser.

353. Oh meu Deus!353. Oh my gosh!
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Claudia is visiting her aunt and uncle 
this weekend. They are living in the 
countryside and they have a farm of 
their own. It’s a dairy farm and they 
have hundreds of cows. Claudia isn’t 
really familiar with farming, but she 
loves cows so she decides to help her 
uncle, one day, taking care of them. 
She was enjoying the day until one cow 
started to run towards her. She was not 
facing her, but fortunately, she heard 
her coming because of her bell. It saved 
her, basically, because she had time to 
move out of the way. She was saved by 
the cowbell! Now, she is scared and she 
doesn’t want to help her uncle anymore.

Claudia está visitando sua tia e 
tio este fim de semana. Eles estão 
vivendo no campo e eles têm uma 
fazenda própria. É uma fazenda de 
laticínios e eles têm mais de centenas 
de vacas. Claudia não está realmente 
familiarizada com a agricultura, mas 
ela adora vacas, então ela decide 
ajudar seu tio, um dia, cuidando 
delas. Ela estava desfrutando o dia até 
que uma vaca começou a correr em 
direção dela. Ela não estava de frente 
para ela, mas felizmente, ela ouviu 
sua vinda por causa de seu sino. Isso 
a salvou, basicamente, porque ela teve 
tempo de sair do caminho. De certa 
forma, ela foi salva pelo sino da vaca! 
Agora, ela está com medo e ela não 
quer mais ajudar seu tio.

354. Claudia tem muitos 
problemas

354. Claudia has many problems
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Victor has been in prison for 5 months 
for a crime he didn’t commit. He was 
accused of robbing an old lady’s house 
but actually, it wasn’t him. It was his 
evil twin brother which he is not getting 
along with. He is not the only one in 
this situation. Another prisoner, which 
is in the cell beside him, is also falsely 
accused of a crime he hasn’t committed. 
Both of them are unhappy prisoners. 
They are hoping their lawyers are going 
to help them but until now, things are 
not promising. Hopefully, Victor will 
be out of jail soon. He has a wife and 
two children and he wants to see them 
as soon as possible. He doesn’t want to 
stay inside forever.

Victor está na prisão há 5 meses por 
um crime que ele não cometeu. Ele 
foi acusado de roubar a casa de uma 
senhora, mas na verdade, não era ele. 
Foi seu irmão gêmeo perverso com 
quem ele não tem está entendendo. 
Ele não é o único nesta situação. 
Outro prisioneiro, que está na cela 
ao lado dele, também é falsamente 
acusado de um crime que ele não 
cometeu. Ambos são prisioneiros 
infelizes. Eles estão esperando que 
seus advogados vão ajudá-los, mas até 
agora, as coisas não são promissoras. 
Felizmente, Victor estará fora da 
prisão em breve. Ele tem uma esposa 
e dois filhos e ele quer vê-los o mais 
rápido possível. Ele não quer ficar 
para sempre.

355. Victor é um prisioneiro355. Victor is a prisoner
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Jacksontown is a small city. It’s not very 
multicultural and there’s only one man 
with black skin. When this man decided 
to participate in the elections to be the 
next mayor, people were very surprised. 
A black mayor? Well, why not! Although 
they thought it was surprising, they also 
thought it would be an amazing thing. 
They know this man is very qualified 
and he is one of the smartest people. 
Everyone voted for him. No need to 
say everyone was happy when he won. 
Since then, some people even call him 
the Barack Obama of Jacksontown. He 
is respecting all of his promises and he 
is being an excellent mayor. It’s the best 
thing that could have possibly happened 
to the city.

Jacksontown é uma cidade pequena. 
Não é muito multicultural e há apenas 
um homem de pele negra. Quando 
este homem decidiu participar das 
eleições para ser o próximo prefeito, 
as pessoas ficaram muito surpresas. 
Um prefeito negro? Bem, porque 
não! Embora eles pensassem que 
era surpreendente, eles também 
pensaram que seria uma coisa 
incrível. Eles sabem que este 
homem é muito qualificado e ele é 
uma das pessoas mais inteligentes. 
Todo mundo votou nele. Não há 
necessidade de dizer que todos 
estavam felizes quando ele venceu. 
Desde então, algumas pessoas até 
o chamam de Barack Obama de 
Jacksontown. Ele está respeitando 
todas as suas promessas e está sendo 
um excelente prefeito. É a melhor 
coisa que poderia ter acontecido 
possivelmente à cidade.

356. Jacksontown356. Jacksontown
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“Tell the truth!” screams little Billy, 
12 years old, to his younger brother. 
Billy thinks that his brother, Bob, stole 
his favorite video game. Bob keeps on 
telling him that he didn’t, but Billy 
knows that video games don’t dust 
disappear like this! It was in his room, 
on the desk, and suddenly, it’s not there 
anymore. “Tell me the truth or I will tell 
mommy” says Billy. Bob finally admits 
that he did steal it and he gives him 
back his game. He is getting nervous, 
he doesnt want Billy to tell their mother 
because he knows he would be in a lot 
of trouble. Stealing is bad and siblings 
shouldn’t steal each other’s belongings.

“Diga a verdade!” Grita o pequeno 
Billy, de 12 anos, para seu irmão 
mais novo. Billy acha que seu irmão, 
Bob, roubou seu vídeo game favorito. 
Bob continua a dizer-lhe que ele não 
roubou, mas Billy sabe que os vídeos 
games não desaparecem como poeira 
como este! Estava em seu quarto, na 
escrivaninha, e de repente, não está 
mais lá. “Diga-me a verdade ou eu 
vou dizer a mamãe”, diz Billy. Bob 
finalmente admite que ele roubou e 
devolveria o seu jogo. Ele está ficando 
nervoso, ele não quer que Billy conte 
para sua mãe porque ele sabe que ele 
estaria em um monte de problemas. 
Roubar é ruim e irmãos não deve 
roubar os pertences uns dos outros.

357. O Pequeno Billy357. Little Billy
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Nick isn’t really a good cook. He would 
love to be, but everytime he tries a new 
recipe, it’s not a success. One day, his 
girlfriend asked him to buy an apple 
pie for her at the grocery store. She has 
been carving for one since a couple of 
weeks now. Nick has an idea. What if 
he tries to cook one? After all, apple 
pies aren’t too complicated to do. He 
decides to find the perfect recipe and he 
starts making it, following every step. 
When he gives it to his girlfriend, she 
is convinced that he bought it and she 
doesn’t believe him when he says he 
made it. After all, maybe Nick isn’t that 
bad at cooking.

Nick não é realmente um bom 
cozinheiro. Ele adoraria ser, mas 
toda vez que ele tenta uma nova 
receita, não é um sucesso. Um 
dia, sua namorada pediu-lhe para 
comprar uma torta de maçã para ela 
no supermercado. Ela tem desejado 
fatiar um desde um par de semanas 
agora. Nick tem uma idéia. E se ele 
tentar cozinhar um? Afinal, as tortas 
de maçã não são muito complicadas 
de fazer. Ele decide encontrar a 
receita perfeita e ele começa a fazê-
lo, seguindo todos os passos. Quando 
ele dá a sua namorada, ela está 
convencida de que ele comprou e ela 
não acredita quando ele diz que ele 
fez isso. Afinal, talvez Nick não seja 
tão mau em cozinhar.

358. Nick não é realmente um 
bom cozinheiro

358. Nick isn’t really a good cook
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Matteo is from Mexico. He is moving 
to the country and he needs a new job. 
He isn’t sure what he would like to do 
and his current diploma isn’t recognized 
by the education system. He can’t do 
the same thing he was doing back in 
his country. He decides to look in the 
newspaper for jobs. That’s how he 
found the perfect paint job. All he has 
to do is go to people’s houses and paint 
their walls. It’s not well paid, but it’s 
better than nothing. Matteo decides to 
call the painting company providing 
this service and they hire him right 
away. He will have to start working next 
week. Matteo is excited about his paint 
job.

Matteo é do México. Ele está 
migrando para o país e precisa de um 
novo emprego. Ele não tem certeza do 
que gostaria de fazer e seu diploma 
atual não é reconhecido pelo sistema 
educacional. Ele não pode fazer a 
mesma coisa que estava fazendo no 
seu país. Ele decide procurar emprego 
no jornal. Foi assim que ele encontrou 
o perfeito trabalho de pintura. Tudo 
que ele tem a fazer é ir para a casa das 
pessoas e pintar suas paredes. Não é 
bem pago, mas é melhor do que nada. 
Matteo decide ligar para a empresa 
de pintura que presta este serviço e 
o contratam imediatamente. Ele terá 
que começar a trabalhar na próxima 
semana. Matteo está animado por seu 
trabalho de pintura.

359. Eu sou do México.359. I’m from Mexico.
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Ashanti’s computer isn’t working well 
these days. She thinks maybe there’s a 
virus. She decides to call her brother-
in-law who is qualified to repair 
computers. He is willing to help her. 
The same day, he comes to her house 
to take a look at the computer and he 
tries to find the problem. What could 
it be? It’s working, but it’s being very 
slow. The virus hypothesis might not be 
wrong. That’s only when he looked at 
the e-mails of Ashanti that he realized 
how bad the situation was. It seems 
like Ashanti opened a junk mail which 
she wasn’t supposed to. It was actually 
a virus and that’s what’s affecting her 
computer so badly.

O computador de Ashanti não está 
funcionando bem hoje em dia. 
Ela está pensando que talvez haja 
um vírus. Ela decide chamar seu 
cunhado qualificado para reparar 
computadores. Ele está disposto a 
ajudá-la. No mesmo dia, ele vem a 
sua casa para dar uma olhada no 
computador e ele tenta encontrar o 
problema. O que poderia ser? Está 
funcionando, mas está sendo muito 
lento. A hipótese do vírus pode não 
está errada. Foi só quando ele olhou 
para os e-mails de Ashanti que 
ele percebeu como a situação era 
ruim. Parece que Ashanti abriu um 
email ruim que ela não deveria. Foi 
realmente um vírus e isso é o que está 
afetando seu computador tão mal.

360. Meu computador está 
quebrado.

360. My computer is broken.
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Ben has been living by himself for 
2 years. Before then, he was living 
with his parents. He doesn’t miss 
living with his parents but he tries 
to visit them as much as he can. One 
day, her mother called him. She was 
having issues at the house and she was 
claiming that she needed his help as 
soon as possible. Worried, Ben went 
right away. When he got there, his 
mother simply told him “change a light 
bulb”. Not understanding what she was 
talking about, Ben asked her to explain. 
Actually, the light bulb of the bathroom 
needed to be changed and she wanted 
him to do it for her. Ben couldn’t believe 
she called him to do such a simple task.

Ben tem vivido sozinho a 2 anos. 
Antes disso, ele estava morando 
com seus pais. Ele não sente falta de 
viver com seus pais, mas ele tenta ir 
visitá-los tanto quanto ele pode. Um 
dia, sua mãe o chamou. Ela estava 
tendo problemas na casa e ela estava 
afirmando que ela precisava de sua 
ajuda o mais rapidamente possível. 
Preocupado, Ben foi imediatamente. 
Quando ele chegou lá, sua mãe 
simplesmente lhe disse “troque uma 
lâmpada”. Não entendendo o que 
ela estava falando, Ben pediu que ela 
elaborasse. Na verdade, a lâmpada do 
banheiro precisava ser trocada e ela 
queria que ele fizesse isso por ela. Ben 
não podia acreditar que ela o chamou 
para fazer uma tarefa tão simples.

361. Ben não sente falta de viver 
com seus pais

361. Ben doesn’t miss living with 
his parents
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Claire is at the beach with Charlotte, 
her best fiend. It’s a sunny day and 
the weather is pleasant. The ocean is 
calm and the waves aren’t too strong. 
The sky is blue and there are no clouds 
around. They are enjoying some cold 
drinks and they are eating sandwiches. 
The warm sun feels really good on their 
skin. As soon as they are done eating, 
they go for a quick swim in the water. 
They can feel the sand in between their 
toes and it feels comforting. Then, they 
play volleyball on the sand with other 
friends. They play for hours. They are 
having so much fun. Everything is 
simply perfect. Life is good.

Claire está na praia com Charlotte, 
sua melhor amiga. É um dia 
ensolarado e o clima é agradável. O 
oceano está calmo e as ondas não 
estão muito fortes. O céu está azul e 
não há nuvens ao redor. Elas estão 
desfrutando algumas bebidas frias 
e estão comendo sanduíches. O 
sol quente toca realmente bem em 
sua pele. Assim que elas estiverem 
comido, elas vão para um rápido 
nado na água. Elas podem sentir a 
areia entre os dedos dos pés e sente 
reconfortantes. Então, elas jogam 
vôlei na areia com outros amigos. 
Elas jogam durante horas. Elas 
estão se divertindo tanto. Tudo é 
simplesmente perfeito. A vida é boa.

362. Elas estão se divertindo 
tanto

362. They are having so much fun
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Tomorrow, there is an important 
car race downtown. It’s very 
exciting, especially for Dylan who is 
participating. He has a small car, a 
Toyota, but he knows he has a chance 
of winning. Every year, it’s a tradition. 
In the month of September, this race is 
taking place and around 20 people are 
competing. Last year, it was actually 
Dylan’s brother. This year, who is going 
to be the big winner? The winner wins 
$1000 which is a lot of money. Dylan 
would definitely enjoy winning that 
prize. He promises to all of his family 
that if he is the winner, he is going to 
share the money with all of them.

Amanhã, há uma importante corrida 
de carros no centro da cidade. É 
muito emocionante, especialmente 
para Dylan que está participando. 
Ele tem um carro pequeno, um 
Toyota, mas ele sabe que tem chances 
de ganhar. Todos os anos, é uma 
tradição. No mês de setembro, esta 
corrida está acontecendo e cerca 
de 20 pessoas estão tentando ser o 
grande vencedor. No ano passado, era 
o irmão de Dylan. Este ano, quem vai 
ser o grande vencedor? O vencedor 
ganha $ 1000 que é muito dinheiro. 
Dylan definitivamente gostaria de 
ganhar esse prêmio. Ele promete 
a toda a sua família que se ele for 
o vencedor, ele vai compartilhar o 
dinheiro com todos eles.

363. É muito emocionante363. It’s very exciting
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Dakota is shopping at the mall. It’s a 
typical Tuesday afternoon. She is in 
her favorite store and she is looking 
for a new purse. Suddenly, she hears 
some gun shots. Everyone around starts 
panicking. There’s a man with a gun in 
the shopping center. She tries to run 
away, but the workers at the store she 
is currently in suggest that they should 
all stay inside the store. They close the 
doors and hide themselves. It was the 
best decision to make. They possibly 
saved themselves. As soon as the police 
arrive, everyone is able to get out of the 
mall. Fortunately, no one was hurt and 
the man got arrested. It was a scary day 
for Dakota.

Dakota está fazendo compras no 
shopping. É uma tarde típica de 
terça-feira. Está em sua loja favorita 
e está procurando uma bolsa nova. 
De repente, ela ouve alguns sons de 
tiros. Todo mundo começa a entrar 
em pânico. Há um homem com uma 
arma no shopping. Ela tenta fugir, 
mas os trabalhadores da loja em que 
ela está atualmente sugerem que 
todos devem ficar dentro da loja. 
Eles fecham as portas e se escondem. 
Foi a melhor decisão a tomar. Eles 
possivelmente se salvaram. Assim que 
a polícia chega, todo mundo consegue 
sair do shopping. Felizmente, 
ninguém foi ferido e o homem foi 
preso. Foi um dia assustador para 
Dakota.

364. Ela está preocupada.364. She’s worried.
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It’s Friday night and it has been a 
long day at work for Drake. Now, he 
is starving! He decides to go with his 
girlfriend to a restaurant for dinner. 
Both of them are very hungry. They 
order two hamburgers, one plate of 
pasta with tomato sauce and one large 
pizza with extra pepperoni. Then, they 
decide to order one piece of chocolate 
cake, a tiramisu and an apple pie. They 
thought they would be able to eat it all, 
but actually, it was too much. Drake’s 
girlfriend suggests that they bring the 
rest back home. Drake thinks it’s a good 
idea. He asks the waitress for a doggy 
bag. Drake was truly disappointed when 
she simply replied that there was no 
doggy bag. What a waste of food.

É sexta-feira à noite e tem sido um 
longo dia de trabalho para Drake. 
Agora, ele está morrendo de fome! 
Ele decide ir com sua namorada para 
um restaurante para o jantar. Ambos 
estão com muita fome. Eles pedem 
dois hambúrgueres, um prato de 
massas com molho de tomate e uma 
grande pizza com pepperoni extra. 
Então, eles decidem pedir um pedaço 
de bolo de chocolate, um tiramisu e 
uma torta de maçã. Eles pensaram 
que seria capaz de comer tudo, mas 
na verdade, era demais. A namorada 
de Drake sugere que eles tragam o 
resto para casa. Drake acha que é 
uma boa idéia. Ele pede a garçonete 
uma embalagem para as sobras. 
Drake estava realmente desapontado 
quando ela simplesmente respondeu 
que não havia embalagem para as 
sobras. Que desperdício de alimentos.

365. Desperdício de alimentos365. Waste of food
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Bradley is proud of his country, proud 
to be American. At his house, he has 
three flags of the United States. One at 
the front of this house, hanging from 
the roof, one in his living room and one 
hanging on the wall of his bedroom. He 
is always happy to meet people from 
other countries because he likes to tell 
them how amazing his country is. He 
loves how his country is diversified. 
There’s the warm beaches of California, 
the high buildings of the city that never 
sleeps, New York City, and the great 
mountains of Colorado. There’s the 
history of Washington DC, the jazz 
of New Orleans and the palm trees in 
Florida. Yes, Bradley loves his country.

Bradley orgulha-se de seu país, 
orgulhoso de ser americano. Em 
sua casa, ele tem três bandeiras dos 
Estados Unidos. Um na frente desta 
casa, pendurado no telhado, um em 
sua sala de estar e um pendurado na 
parede de seu quarto. Ele está sempre 
feliz em conhecer pessoas de outros 
países, porque ele gosta de lhes dizer 
o quão incrível seu país é. Ele ama 
como seu país é diversificado. Há 
as praias quentes da Califórnia, os 
edifícios altos da cidade que nunca 
dorme, New York City, e as grandes 
montanhas do Colorado. Há a história 
de Washington DC, o jazz de Nova 
Orleans e as palmeiras na Flórida. 
Sim, Bradley ama seu país.

366. As praias quentes da 
Califórnia.

366. The warm beaches of Califor-
nia.
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Rachel is dating a new man. It’s the 
third time they have met each other 
and tonight, they are going to a fancy 
restaurant. Rachel is enjoying this 
man’s company. He is tall, smart and 
good looking. He is a lawyer. Everything 
about him feels perfect, but then he 
made one mistake. He called her 
“honey”. Rachel doesn’t like to be called 
this way. After all, it’s only their third 
date. She thinks this nickname is only 
for married couples and it makes her 
uncomfortable that he dares to call her 
like this. “Don’t call me honey!” she tells 
him. Happily, he understands her point 
and accepts not to call her like this ever 
again, but it’s too late: Rachel feels 
turned off.

Rachel está namorando um novo 
homem. É a terceira vez que eles 
se encontram e esta noite, eles vão 
para um restaurante chique. Rachel 
está gostando da companhia desse 
homem. Ele é alto, esperto e bonito. 
Ele é um advogado. Tudo sobre ele 
parece perfeito, mas depois cometeu 
um erro. Ele a chamou de “Querida”. 
Rachel não gosta de ser chamada 
assim. Afinal, é apenas a terceira 
vez. Ela acha que esse apelido é 
apenas para casais e isso a deixa 
desconfortável que ele ousa chamá-la 
assim. “Não me chame de querida!” 
Ela diz a ele. Felizmente, ele entende 
seu ponto e aceita não chamá-la assim 
nunca mais, mas é tarde demais: 
Rachel não se sente mais atraida.

367. Rachel está namorando um 
novo homem.

367. Rachel is dating a new man.
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It’s a warm and sunny day and Teddy 
wants to ride a bycicle. He doesn’t have 
one of his own, so he has to rent one 
from a store. It’s only $10 per hour, but 
he has to give a deposit of $100. It was a 
pleasant day and Teddy had a lot of fun. 
When the day is over, he has to go give 
the bycicle back. He wants to have his 
deposit money back, but first, the owner 
of the store has to do a rent check. He 
has to make sure nothing happened to 
the bicycle. It takes only 3 minutes and 
the check is done. Everything is good, 
Teddy gets his money back.

É um dia quente e ensolarado e 
Teddy quer andar de bycicle. Ele não 
tem uma própria, então ele tem que 
alugar uma em uma loja. É apenas 
US $ 10 por hora, mas ele tem de dar 
um depósito de US $ 100. Foi um dia 
agradável e Teddy teve um monte de 
diversão. Quando o dia acabar, ele 
tem que ir devolver a bicicleta. Ele 
quer ter seu dinheiro de depósito de 
volta, mas primeiro, o proprietário 
da loja tem que dar uma checada de 
aluguel. Ele tem que ter certeza de 
que nada aconteceu com a bicicleta. 
Demora apenas 3 minutos e a checada 
é feita. Tudo está bem, Teddy recebe o 
dinheiro de volta.

368. Teddy quer andar de 
bicicleta

368. Teddy wants to ride a bycicle
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Raoul used to smoke 1 packet of 
cigarettes each day for 20 years. He 
stopped 5 years ago and he is extremely 
proud of himself. He knows more than 
anyone else that quitting is hard and 
for this reason, he wants to help other 
people to do so. Since he is a doctor, 
he decides to open his own clinic to 
help people to quit. He decides to call 
his clinic “a smoker quits”. He thinks 
this name is eye-catching. He hopes to 
inspire many people to finally say no to 
this dangerous habit. To help him at his 
clinic, he also hires a social worker. She 
is going to offer support to each client 
trying to quit.

Raoul costumava fumar um pacote 
de cigarros por dia durante 20 
anos. Ele parou há 5 anos e ele 
está extremamente orgulhoso de 
si mesmo. Ele sabe mais do que 
qualquer outra pessoa que desistir 
é difícil e por essa razão, ele quer 
ajudar outras pessoas a fazê-lo. Visto 
que ele é um médico, ele decide abrir 
sua própria clínica para ajudar as 
pessoas a parar. Ele decide chamar a 
sua clínica “um fumante abandona”. 
Ele acha que este nome é atraente. 
Ele espera inspirar muitas pessoas 
a finalmente dizer não a este hábito 
perigoso. Para ajudá-lo em sua 
clínica, ele também contrata uma 
assistente social. Ela vai oferecer 
apoio a cada cliente que está tentando 
parar.

369. Eu não gosto disso369. I don’t like this
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George has been feeling alone since he 
was a child. He has two brothers and 
one sister, but no friends. He is feeling 
lonely and depressed. He thinks he 
might be clinically depressed because of 
his unfortunate condition. He decides to 
go see a doctor to help him. The doctor 
doesn’t understand why George is so 
depressed. George explains himself. 
“No friends for me” he says. The doctor 
suggests he sees a psychologist. Also, 
he tells him that he should find a new 
hobby where he could meet new people. 
For example, since George loves board 
games, he could take part in a chess 
club. George thinks it’s a good idea and 
he is willing to try all of his doctor’s 
recommandations.

George tem se sentido sozinho desde 
criança. Ele tem dois irmãos e uma 
irmã, mas nenhum amigo. Ele está 
se sentindo solitário e deprimido. 
Ele acha que pode estar tendo uma 
depressão por causa de sua infeliz 
condição. Ele decide ir ver um médico 
para ajudá-lo. O médico não entende 
por que George está tão deprimido. 
George explica a si mesmo. “Nenhum 
amigo para mim”, diz ele. O médico 
sugere que ele tenha consultas 
regulares com um psicólogo. Além 
disso, ele diz que ele deve encontrar 
um novo hobby onde ele poderia 
conhecer novas pessoas. Por exemplo, 
visto que George ama jogos de 
tabuleiro, ele poderia fazer parte de 
um clube de xadrez. George acha que 
é uma boa idéia e ele está disposto a 
tentar todas as recomendações de seu 
médico.

370. Tabuleiro de xadrez370. Chessboard
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Chloe just turned 7 years old. Her 
mother wants to give her the perfect 
birthday gift. She decides to buy her a 
cat. Chloe is very happy. She names the 
cat “Kitty”, a simple name but also a 
cute one. Every day, when Chloe comes 
back from elementary school, she plays 
with Kitty. One day, when she came 
back, she couldn’t find him. “Where’s 
Kitty?” Chloe asked her mom. Her 
mother was hoping she wasn’t going to 
ask. The cat had had an accident. The 
window of the living room had been 
left open all day Kitty escaped. Chloe is 
extremly sad and so is her mother. They 
both loved Kitty so much.

Chloe acabou de completar 7 anos. 
Sua mãe quer dar-lhe o presente 
de aniversário perfeito. Ela decide 
comprar um gato para ela. Chloe 
está muito feliz. Ela nomeia a gata 
de “Kitty”, um nome simples, mas 
também um bonito. Todos os dias, 
quando Chloe volta da escola, ela 
brinca com Kitty. Um dia, quando 
voltou, não conseguiu encontrá-la. - 
Onde está a Kitty? - Perguntou Chloe 
à mãe. Sua mãe esperava que ela 
não fosse perguntar. Na verdade, um 
azar aconteceu com ela. A janela da 
sala de estar estava aberta o dia todo 
e parece que Kitty escapou. Chloe 
está extremamente triste e sua mãe 
também. Ambas amavam Kitty tanto.

371. Ensino Fundamental?371. Elementary school?
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Owen is so busy these days. He has 
a new job, he is moving out of his 
current apartment and he has to write 
three assignments for school. Things 
are getting out of hand and he has too 
many things to do. He doesn’t know 
where to start. He decides to write a 
to-do list, a list of things to do. First, 
he has to pack his boxes and clean his 
apartment. Then, he has to write his 
first assignment for his mathematics 
class. It’s the most important one. The 
list goes on and on. Owen writes 10 
different things he wants to do. He can’t 
believe how much work it involves, 
but at least, with his list, everything is 
clearer.

Owen está tão ocupado estes dias. 
Ele tem um novo emprego, ele está se 
mudando de seu apartamento atual 
e ele tem que fazer três tarefas para a 
escola. As coisas estão ficando fora de 
controle e ele tem muitas coisas para 
fazer. Ele não sabe por onde começar. 
Ele decide escrever uma lista de 
tarefas, uma lista de coisas para fazer. 
Primeiro, ele tem que arrumar suas 
caixas e limpar seu apartamento. 
Então, ele tem que escrever sua 
primeira atribuição para sua aula de 
matemática. É o mais importante. 
A lista continua e continua. Owen 
escreve 10 coisas diferentes que ele 
quer fazer. Ele não pode acreditar em 
quanto trabalho isso envolve, mas 
pelo menos, com sua lista, tudo é 
mais claro.

372. 10 Coisas diferentes que ele 
quer fazer.

372. 10 different things he wants to 
do.
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Last June, Frank bought a new 
couch for his living room. It was very 
expensive so he had to pay with his 
credit card. The total of the bill was 
$2500. Now, six months later, he is 
finally able to pay it all. He is feeling 
quite relieved. Having debt is always 
very stressful, but now, things are going 
to be better. At least, that’s what he 
thought until his bank called him. “You 
still have money to pay us” they told 
him. Frank doesn’t understand. He is 
sure he paid it all. “You have to pay the 
interest.” Oh no, Frank forgot that there 
was a 2% interest for each month. He 
still has to pay $300.

Em junho passado, Frank comprou 
um sofá novo para sua sala de estar. 
Foi muito caro, então ele tinha de 
pagar com o seu cartão de crédito. O 
total da conta foi US $ 2500. Agora, 
seis meses depois, ele finalmente 
é capaz de pagar tudo. Ele está se 
sentindo bastante aliviado. Ter dívida 
é sempre muito estressante, mas 
agora, as coisas vão ser melhores. 
Pelo menos, era o que pensava até 
que o banco o chamasse. “Você ainda 
tem um dinheiro para nos pagar”, 
disseram a ele. Frank não entende. 
Ele tem certeza que ele pagou tudo. 
“Você tem que pagar os juros.” Oh 
não, Frank esqueceu que havia um 
juro de 2% para cada mês. Ele ainda 
tem que pagar $ 300.

373. Somente 2%373. Only 2%
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Eric has two sons. One is 17 years old 
and the other one is 19. Eric has been 
a smoker since he was a teenager and 
he is not very proud of this. He would 
like to stop, but he doesn’t have the 
motivation. One day, his oldest son 
asked him if he could rent a car from 
him for the weekend so that he could 
go to New York City with his friends for 
his birthday. Eric isn’t really pleased 
by the idea, but it’s his son’s birthday 
next week and he wants to please him. 
Renting a car for a weekend is expensive 
though. His son tells him to either rent 
the car or quit smoking. Either way, he 
is going to be happy. Eric chooses to 
quit.

Eric tem dois filhos. Um tem 17 anos 
e o outro tem 19 anos. Eric tem sido 
um fumante desde que ele é um 
adolescente e ele não está muito 
orgulhoso disso. Ele gostaria de parar, 
mas ele não tem a motivação. Um dia, 
seu filho mais velho perguntou se ele 
poderia alugar um carro dele para o 
fim de semana para que ele pudesse 
ir para Nova York com seus amigos 
para o aniversário dele. Eric não está 
muito satisfeito com a idéia, mas é o 
aniversário do filho dele na próxima 
semana e ele quer agradá-lo. Alugar 
um carro para um fim de semana é 
caro embora. Seu filho lhe diz para 
alugar o carro ou parar de fumar. De 
qualquer maneira, ele vai ser feliz. 
Eric escolhe parar.

374. Ele vai ser feliz374. He is going to be happy
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Martin’s car is very dirty. He is not 
cleaning it often so it is full of clothes, 
food and garbage. Also, it stinks. 
Martin is starting to think he should 
do something about it. He should clean 
It. First, he throws everything he has 
inside of the car. He throws banana 
skins, coffee cups and old juice boxes. 
Then, he cleans the inside. He vacuums 
the carpets and also every seat. Finally, 
he cleans the outside. With some soap 
and hot water, he cleans every little 
part of the outside of the car until it is 
completely shiny. It’s a sucess! Martin 
now has a clean car and he is feeling 
very proud.

O carro de Martin está muito sujo. 
Ele não está limpando-o com 
frequencia por isso está cheio de 
roupas, alimentos e lixo. Também, 
fede. Martin está começando a pensar 
que deveria fazer algo a respeito. 
Ele deve limpá-lo. Primeiro, ele joga 
tudo o que tem dentro do carro. Ele 
joga cascas de banana, xícaras de 
café e caixas de suco velhas. Então, 
ele limpa o interior. Ele limpa os 
tapetes e também todos os lugares. 
Finalmente, ele limpa o exterior. Com 
sabão e água quente, ele limpa cada 
pequena parte do exterior do carro até 
que esteja completamente brilhante. 
É um sucesso! Martin agora tem um 
carro limpo e ele está se sentindo 
muito orgulhoso.

375. Um carro sujo.375. A dirty car.
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Every night, Orlando has the same 
routine. He goes to bed at 11 o’clock and 
he wakes up around 7 in the morning. 
He is always sleeping well and having 
peaceful dreams. For a week though, 
he has been having weird dreams. It’s 
always a different one, but it’s always 
about baseball. He doesn’t know what 
these baseball dreams could possibly 
mean. Sometimes, he is playing in a 
team. In other dreams, he is watching 
a game on television or he is in the 
stadium, watching it live. These funny 
and odd dreams lasted for a full week. 
Now, everything is back to normal and 
his sleeps aren’t disturbed anymore. 
Hopefully, it won’t start again. It was 
just too weird.

Toda noite, Orlando tem a mesma 
rotina. Ele vai para a cama às 11 
horas e ele acorda por volta das 7 da 
manhã. Ele está sempre tendo bons 
sonhos, sonhos pacíficos. Desde uma 
semana, porém, ele tem tido sonhos 
estranhos. É sempre diferente, mas 
é sempre sobre beisebol. Ele não 
sabe o que esses sonhos de beisebol 
poderiam significar. Às vezes, ele está 
jogando em uma equipe. Em outros 
sonhos, ele está assistindo a um 
jogo na televisão ou está no estádio, 
assistindo ao vivo. Esses sonhos 
engraçados e estranhos duraram 
uma semana inteira. Agora, tudo está 
de volta ao normal e seus sonos não 
estão mais perturbados. Felizmente, 
isso não vai começar de novo. Foi 
muito estranho.

376. Esperançosamente376. Hopefully
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Ingrid is late for her appointment at the 
dentist. She is trying to get ready as fast 
as she can and she decides to go by car. 
She can’t go too fast, there are too many 
policemen around the neighborhood. 
Suddenly, she realizes she is being 
followed. There’s a car chasing her. 
Who is that? She doesn’t know, but she 
is starting to feel worried. She tries to 
change direction, but the car keeps on 
following her. She is starting to panic, 
so she rides faster. When she finally gets 
to the dental clinic, it seems like the car 
is going to the same place as well. It’s 
only then that she realizes it is actually 
her dentist going to work.

Ingrid está atrasada para sua consulta 
no dentista. Ela está tentando se 
preparar o mais rápido possível e 
decide ir de carro. Ela não pode andar 
muito rápido, há muitos policiais 
ao redor do bairro. De repente, ela 
percebe que ela sendo seguida. Há um 
carro perseguindo-a. Quem é esse? 
Ela não sabe, mas ela está começando 
a se preocupar. Ela tenta mudar 
de direção, mas o carro continua 
seguindo-a. Ela está começando a 
entrar em pânico, então ela anda mais 
rápido. Quando ela finalmente chega 
à clínica odontológica, parece que o 
carro está indo para o mesmo lugar 
também. É só então que ela percebe 
que é realmente seu dentista indo 
trabalhar.

377. O dentista377. The dentist



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.389

389

Página

Matthew has an interview today for a 
new job. He is pretty excited about it 
because it could possibly lead him to his 
dream career. He is nervous, but he is 
feeling ready to answer the questions. 
Before leaving his house to go, he asks 
his girlfriend if he looks okay. She starts 
to laugh. Matthew doesn’t understand 
why she is laughing at him so much. Is 
it because of the suit he is wearing? Is 
it because of his shoes? Maybe it’s his 
new haircut? “What is wrong? What’s so 
funny?” he asks her. “Wash your nose!” 
she replies. Immediately, Matthew goes 
in the bathroom to look at himself in 
the mirror. His nose is dirty. That would 
have been very embarrassing for his 
interview.

Matthew tem uma entrevista hoje 
para um novo emprego. Ele está 
muito animado sobre isso, porque ele 
poderia possivelmente levá-lo à sua 
carreira de sonho. Ele está nervoso, 
mas está se sentindo pronto para 
responder às perguntas. Antes de 
deixar sua casa para ir, ele pergunta a 
sua namorada se ele parece bem. Ela 
começa a rir. Mateus não entende por 
que ela está rindo dele tanto. É por 
causa do terno que ele está vestindo? 
É por causa de seus sapatos? Talvez 
seja o seu novo corte de cabelo? 
“O que há de errado, o que é tão 
engraçado?” Ele pergunta a ela. - Lave 
o nariz! Ela responde. Imediatamente, 
Matthew entra no banheiro para 
olhar para si mesmo no espelho. Seu 
nariz está sujo. Isso teria sido muito 
embaraçoso para sua entrevista.

378. Mathew está animado378. Mathew is excited
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Anthony is a painter. He started to 
paint when he was only 12 years old. 
Already then, his paintings were 
truly impressive. He was able to 
paint different kinds of things such 
as landscapes and portraits. Now, 26 
years old, he is mostly painting abstract 
art. Not everyone likes it, but he is 
still able to sell around two to three 
paintings a week. Also, that’s how he is 
able to express his emotions. When he 
is feeling mad, he uses colors like red 
and black. When he is feeling happy, 
he tends to use more yellow. He paints 
according to his mood and his energy 
and everytime, it’s a masterpiece.

Anthony é pintor. Ele começou 
a pintar quando tinha apenas 12 
anos. Já então, suas pinturas eram 
realmente impressionantes. Ele era 
capaz de pintar diferentes tipos de 
coisas, como paisagens e retratos. 
Agora, com 26 anos, ele está pintando 
arte abstrata. Nem todo mundo gosta, 
mas ele ainda é capaz de vender cerca 
de duas a três pinturas por semana. 
Além disso, é assim que é capaz de 
expressar suas emoções. Quando ele 
está se sentindo furioso, ele usa cores 
como vermelho e preto. Quando ele 
está se sentindo feliz, ele tende a usar 
mais amarelo. Ele pinta de acordo 
com seu humor e sua energia e cada 
vez, é uma obra-prima.

379. Eu adoro cores379. I love colors
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Vicky is renting an apartment monthly 
in Los Angeles. It’s a huge and spacious 
place where she lives by herself. Every 
month, she is supposed to give a check 
for the rent to the landlord. This month, 
somehow, she totally forgot to do so. 
Her landlord wasn’t happy at all and 
therefore, he gave her a penalty of $100. 
Vicky thinks he is ripping her off. It’s 
an honest mistake. She didn’t mean 
not to pay. She tries to explain the 
situation to him, but he doesn’t want to 
understand her point. It turns out Vicky 
has to give a check for the rent and also 
another check for the penalty. It’s a very 
expensive month just because of one 
mistake.

Vicky está alugando um apartamento 
mensalmente em Los Angeles. É um 
lugar enorme e espaçoso onde ela 
vive sozinha. Todos os meses, ela 
deve dar um cheque para o aluguel 
para o locatário. Este mês, de alguma 
forma, ela esqueceu totalmente de 
fazê-lo. Seu locatário não estava 
absolutamente feliz e, portanto, ele 
deu-lhe uma penalidade de US $ 100. 
Vicky acha que ele está exagerando. 
É um erro honesto. Ela não queria 
não pagar. Ela tenta explicar a 
situação para ele, mas ele não quer 
entender seu ponto. Acontece que 
Vicky tem que dar um cheque para o 
aluguel e também outro cheque para 
a penalidade. É um mês muito caro 
apenas por causa de um erro.

380. Locatário380. Landlord
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Frida doesn’t mind cleaning her house. 
She doesn’t mind cleaning the kitchen, 
the bedrooms and even the bathroom. 
She doesn’t mind dusting every item of 
furniture, wiping the floor and cleaning 
the windows until they shine. Actually, 
she is the only one in her house doing 
everything. Her husband and her 
children don’t do any household chores. 
There is only one single thing she never 
does. One single task: to do the laundry. 
She is able to do so, but she doesn’t 
want to. She thinks it’s the worst chore 
there is and it grosses her out to clean 
other people’s dirty clothes. That’s why 
she never does the laundry and instead, 
her husband does it.

Frida não se importa de limpar a casa 
dela. Ela não se importa de limpar 
a cozinha, os quartos e até mesmo 
o banheiro. Ela não se importa de 
espanar todos os móveis, limpar 
o chão e limpar as janelas até que 
eles brilham. Na verdade, ela é a 
única em sua casa a fazer tudo. Seu 
marido e seus filhos não fazem tarefas 
domésticas. Só há uma coisa que ela 
nunca faz. Uma única tarefa: lavar a 
roupa. Ela seria capaz de fazê-lo, mas 
ela não quer. Ela acha que é a pior 
tarefa que existe, e ela ganha dinheiro 
para limpar a roupa suja de outras 
pessoas. É por isso que ela nunca lava 
a roupa e, em vez disso, seu marido 
faz isso.

381. Eu não me importo381. I don’t care
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Halloween is Thomas’ favorite holiday. 
Now, he is 23 years old so he doesn’t 
celebrate it the same way he used to do 
when he was young. Back in the days, 
he used to go around all the houses of 
his neighborhood with his two sisters 
to trick and treat. He loved it when 
people were giving him chocolate. That 
was his favorite candy. These days, 
he is obviously too old to knock on 
people’s doors, but he still finds a way to 
appreciate his favorite holiday. He still 
wears a costume every year and tries to 
go to Halloween parties. This year, he 
is going to be dressed as Batman. Last 
year, he was dressed as a pumpkin. It’s 
always different.

O Dia das Bruxas é o feriado favorito 
de Thomas. Agora, ele tem 23 anos, 
então ele não comemora da mesma 
maneira que costumava fazer 
quando era jovem. Antigamente, ele 
costumava ir em torno de todas as 
casas de seu bairro com suas duas 
irmãs para doçuras ou travessuras. 
Ele adorava quando as pessoas lhe 
davam chocolate. Esse era o seu 
doce favorito. Hoje em dia, ele é 
obviamente muito velho para bater 
nas portas das pessoas, mas ele ainda 
encontra uma maneira de apreciar 
suas férias favoritas. Ele ainda usa 
um traje todos os anos e tenta ir para 
festas de Halloween. Este ano, ele vai 
estar vestido como um batman. No 
ano passado, ele estava vestido como 
uma abóbora. É sempre diferente.

382. Meu feriado favorito.382. My favorite holiday.
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Edward has to meet his best friend 
today at 3 PM at the bus stop. Every 
day, they go train together and 
normally, they meet at the gym. This 
time, his friend asked him to meet him 
at the bus stop instead. They will go to 
the gym together, at the same moment, 
instead of meeting there. Edward goes 
to to bus station as agreed. He waits and 
he waits more. In total, he waited 30 
minutes. His friend is still not around. 
He is starting to be worried. It’s 3:30, 
where could he be? He tries to message 
him but he doesn’t reply. He tries to 
call and he finally picks up. Edward was 
waiting at the wrong bus stop.

Edward tem que encontrar seu 
melhor amigo hoje às 3 da tarde no 
ponto de ônibus. Todos os dias, eles 
vão treinar juntos e normalmente, 
eles se encontram no ginásio. Desta 
vez, seu amigo pediu-lhe para 
encontrá-lo no ponto do onibus 
como alternativa. Eles irão ao ginásio 
juntos, no mesmo momento, em vez 
de se encontrar lá. Edward vai para 
a estação de ônibus como deveria. 
Ele espera e espera mais. No total, 
ele esperou 30 minutos. Seu amigo 
ainda não está por perto. Ele está 
começando a ficar preocupado. São 
3h30, onde ele poderia estar? Ele 
tenta mandar mensagem, mas ele 
não responde. Ele tenta ligar e ele 
finalmente atende. Edward estava 
esperando no ponto de ônibus errado.

383. Somente 30 minutos?383. Only 30 minutes?
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Fae watches the news every night on 
her favorite TV channel. It’s always 
negative news. Sometimes, it’s about 
a disease who killed thousands of 
people in Africa, sometimes, it’s about 
car accidents or airplane crashes. She 
doesn’t like how it’s always so bad. It 
makes her sad. One day, they talked 
about a good news which made Fae 
very happy. They started to talk about 
a lady who is finally cured from a rare 
and extreme disease. Fae thought for 
herself: “More good news, please!”. 
She thinks that the TV channel should 
focuse on good news like this instead of 
bad news all the time. It’s more positive 
and it brings a smile to her face.

Fae assiste as notícias todas as noites 
em seu canal de TV favorito. São 
sempre notícias negativas. Às vezes, 
é sobre uma doença que matou 
milhares de pessoas em África, às 
vezes, é sobre acidentes de carro ou 
acidentes de avião. Ela não gosta de 
como é sempre tão ruim. Isso a deixa 
triste. Um dia, eles falaram sobre 
uma boa notícia que fez Fae muito 
feliz. Eles começaram a falar sobre 
uma senhora que finalmente é curada 
de uma doença rara e extrema. Fae 
pensou por si mesma: “Mais boas 
notícias, por favor!”. Ela acha que o 
canal de TV deve se concentrar em 
boas notícias como esta em vez de 
más notícias o tempo todo. É mais 
positivo e traz um sorriso em seu 
rosto.

384. É interessante384. It’s interesting
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Enzo thinks life is a like rainbow. When 
he is mad and bad events happen to 
him, he gets very angry and his skin 
becomes red. When the warm yellow 
sun hits his skin, it makes him happy. 
Good weather always brings a smile 
to his face. When the summer comes, 
everything is green. The grass, the trees, 
the plants, the flowers. That’s when 
everyone around him is feeling the best 
ever. Winter is finally over! When he is 
sad, he is feeling blue. When he is cold, 
his skin, especially his toes, turn purple. 
Every color of the rainbow represents 
his life in one way or another. That’s 
why he likes to think that life is 
rainbow.

Enzo acha que a vida é como um 
arco-íris. Quando ele está furioso e 
acontecimentos ruins acontecem com 
ele, ele fica muito irritado e sua pele 
fica vermelha. Quando o sol amarelo 
morno bate em sua pele, isso o faz 
feliz. O bom tempo traz sempre um 
sorriso em seu rosto. Quando chega 
o verão, tudo é verde. A grama, 
as árvores, as plantas, as flores. É 
quando todos ao seu redor está se 
parecendo o melhor de sempre. O 
inverno finalmente acabou! Quando 
ele está triste, ele está se sentindo 
deprimido (azul). Quando ele está 
com frio, sua pele, especialmente os 
dedos dos pés, ficam púrpura. Cada 
cor do arco-íris representa sua vida de 
uma maneira ou de outra. É por isso 
que ele gosta de pensar que a vida é 
arco-íris.

385. Eu fiz do meu jeito385. I did it my way
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Emilio just broke up with his girlfriend. 
They were together for a year and a 
half. He loved her, but things were not 
working well anymore. She had a short 
temper and they were always fighting 
over small things. He loved her, but 
they were not meant to stay together 
any longer. He knew she wasn’t the 
woman of his dreams, the love of his 
life. He knew she wasn’t going to be 
the one he marries and she wasn’t 
going to be the mother of his kids. He 
loved her, but they had to put an end to 
their relationship. That’s how life goes 
sometimes. He is still feeling optimistic 
that one day, he will find the right one.

Emilio acabou de terminar com a 
namorada dele. Eles estavam juntos 
por um ano e meio. Ele a amava, mas 
as coisas não estavam funcionando 
bem. Ela tinha um pavio curto e eles 
estavam sempre brigando por coisas 
pequenas. Ele a amava, mas eles não 
estavam destinados a durar mais. 
Ele sabia que ela não era a mulher 
de seus sonhos, o amor de sua vida. 
Ele sabia que ela não ia ser a pessoa 
com quem ele se casaria e ela não 
ia ser a mãe de seus filhos. Ele a 
amava, mas eles tinham que pôr fim 
a seu relacionamento. É assim que 
a vida vai às vezes. Ele ainda está se 
sentindo otimista de que um dia, ele 
vai encontrar o caminho certo.

386. Apaixonado386. In love
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Mario loves to eat. He likes every kind 
of food: Italian food, Indian food, 
Chinese food... everything! He doesn’t 
mind if it’s salty, sweet or even spicy, 
but his favorite food is anything he 
can eat with his hands. For example, 
a hamburger, a pizza or French fries. 
He thinks that eating with his hands is 
part of the fun. The only thing he has to 
make sure to do everytime is to wash his 
hands. That’s what his mother always 
used to tell him: “Wash your hands!”. 
It’s important to do so before eating 
because during the day, our hands 
touch many different kind of things. 
Therefore, there are a lot of germs on 
them.

Mario gosta de comer. Ele gosta de 
todos os tipos de comida: comida 
italiana, comida indiana, comida 
chinesa ... tudo! Ele não se importa 
se é salgado, doce ou mesmo picante, 
mas sua comida favorita é tudo o que 
ele pode comer com as mãos. Por 
exemplo, um hambúrguer, uma pizza 
ou batatas fritas. Ele acha que comer 
com as mãos é parte da diversão. 
A única coisa que ele tem para se 
certificar de fazer toda hora é lavar as 
mãos. Isso era o que sua mãe sempre 
dizia: “Lave as mãos!”. É importante 
fazê-lo antes de comer, porque 
durante o dia, nossas mãos tocam 
muitos tipos diferentes de coisas. 
Portanto, há um monte de germes 
sobre elas.

387. Alimentos387. Food
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Mackenzie doesn’t like to eat chips or 
chocolate when he goes out to movie 
theatres. She strongly believes that the 
best thing to eat while watching a movie 
is popcorn. Whether it’s a horror movie 
or a romantic one, it doesn’t matter: 
popcorn remains the best thing. Many 
people tend to forget that there are 
many different varieties of popcorn. 
Although butter popcorn is a classic 
choice, Mackenzie also likes to try 
other things. By example, sometimes, 
she eats caramel popcorn. Also, at the 
movie theatre of his neighborhood, they 
offer salty flavors such as chili powder, 
cheese powder, etc. For a salty choice, 
that’s what she asks everytime. At the 
end of the day, it doesn’t matter which 
one she gets, as long as it’s popcorn.

Mackenzie não gosta de comer batatas 
fritas ou chocolate quando sai para os 
cinemas. Ela acredita firmemente que 
a melhor coisa para comer enquanto 
assistia a um filme é pipoca. Se é um 
filme de terror ou um romântico, 
não importa: pipoca permanece a 
melhor coisa. Muitas pessoas tendem 
a esquecer que existem muitas 
variedades diferentes de pipoca. 
Embora pipoca de manteiga é uma 
escolha clássica, Mackenzie também 
gosta de tentar outras coisas. Por 
exemplo, às vezes, ela come pipoca 
de caramelo. Além disso, no cinema 
do seu bairro, eles oferecem sabores 
salgados, como pimenta em pó, queijo 
em pó, etc. Para uma escolha salgada, 
que é o que ela pede toda vez. No final 
do dia, não importa qual deles ela 
adquiri, desde que seja pipoca

388. Ela não gosta de chocolate388. She doens’t like chocolate
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This morning, Brittany is supposed to 
meet her mother for breakfast. It’s their 
Sunday tradition. They try to do it every 
week and everytime, they go to the same 
place, around 9 AM. From her house, 
Brittany has to drive 15 minutes before 
getting to the restaurant. Therefore, she 
always leaves the house around 8:45. 
Normally, it’s more than enough but 
today, things are different. There is a 
bus accident on the road and there are 
a lot of traffic jams. She is stuck behind 
hundreds of other cars and no one is 
moving. Brittany is starting to panic. 
She knows she is going to be late and 
she doesn’t want her mother to wait for 
her. Hopefully, she will make it on time.

Esta manhã, Brittany deve encontrar 
sua mãe para o café da manhã. É a 
tradição do domingo. Elas tentam 
fazer isso todas as semanas e toda 
vez, elas vão para o mesmo lugar, em 
torno das 9 AM. De sua casa, Brittany 
tem que dirigir 15 minutos antes de 
chegar ao restaurante. Portanto, ela 
sempre sai de casa por volta das 8:45. 
Normalmente, é mais que suficiente, 
mas hoje, as coisas estão diferentes. 
Há um acidente de ônibus na estrada 
e há um monte de engarrafamento. 
Ela está presa atrás de centenas 
de outros carros e ninguém está se 
movendo. Brittany está começando a 
entrar em pânico. Ela sabe que vai se 
atrasar e não quer que a mãe a espere. 
Felizmente, ela vai chegar na hora 
certa.

389. É terrível389. It is terrible
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Brooke is hopeful. These last years, 
things were not going well for her. 
She hit rock bottom. First, she lost 
her mother. She passed away in a car 
accident. Then, only three months later, 
she lost her father in a similar incident. 
She divorced from her husband and she 
lost her house. All of these bad events 
happened very quickly and therefore, 
Brooke started to be very depressed. 
Now, she is hopeful. She knows things 
are going to start to be better. Life will 
be better. She has a new career and she 
has the money to buy a new place to 
live. She has a new boyfriend who she 
wants to marry. Life will be better, she 
knows the bad years are behind her.

Brooke é esperançosa. Esses últimos 
anos, as coisas não estavam indo 
bem para ela. Ela bateu no fundo do 
poço. Primeiro, ela perdeu a mãe. 
Ela faleceu em um acidente de carro. 
Então, apenas três meses depois, 
ela perdeu seu pai em um incidente 
semelhante. Ela se divorciou do 
marido e perdeu a casa. Todos esses 
eventos ruins aconteceram muito 
rapidamente e, portanto, Brooke 
começou a ficar muito deprimida. 
Agora, ela está esperançosa. Ela 
sabe que as coisas vão começar a 
ser melhores. A vida será melhor. 
Ela tem uma nova carreira e ela tem 
o dinheiro para comprar um novo 
lugar para viver. Ela tem um novo 
namorado que ela quer casar. A vida 
será melhor, ela sabe que os anos 
ruins estão atrás dela.

390. Depressão390. Depression
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Some days, things are going very 
well for Edgar. Today, for example, 
everything makes him believe it’s a 
lucky day. When he woke up, birds were 
singing from his bedroom window. 
Already then, he knew it was the perfect 
way to start a Monday morning. Then, 
he went down the road to get a filter 
coffee at the same coffeeshop he goes 
every day. The owner of the coffeeshop 
gave him a free muffin to thank him for 
being such a loyal customer. After that, 
Edgar went to work. Normally, there is 
always traffic on the road but today, he 
didn’t have to wait: there was no traffic 
at all! He arrived at work earlier, less 
stressed. Today is a lucky day, there’s no 
doubt.

Alguns dias, as coisas estão indo 
muito bem para Edgar. Hoje, por 
exemplo, tudo o faz acreditar que é 
um dia de sorte. Quando acordou, 
os pássaros estavam cantando da 
janela do seu quarto. Já então, ele 
sabia que era a maneira perfeita de 
começar uma manhã de segunda-
feira. Então, ele desceu a estrada para 
pegar um filtro de café na mesma 
cafeteria que ele vai todos os dias. O 
proprietário da cafeteria deu-lhe um 
muffin gratis para agradecer-lhe por 
ser um cliente tão leal. Depois disso, 
Edgar foi trabalhar. Normalmente, há 
sempre tráfego na estrada, mas hoje, 
ele não teve que esperar: não havia 
absolutamente nenhum tráfego! Ele 
chegou ao trabalho mais cedo, menos 
estressado. Hoje é um dia de sorte, 
não há dúvida.

391. Isso é bom391. That’s nice
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Marvin a young sleek teenager who 
prefers to keep himself to himself, rarely 
going out and mixing with people. One 
morning, his mother insisted him to 
come with her to a local swimming 
pool so that he can have some time out. 
He couldn’t swim also he wasn’t really 
interested in outdoor activities, so he 
didn’t understand why he has to go to a 
swimming pool. A lot of children were 
making noise and enjoying the sunny 
day, splashing, jumping, some trying to 
dive. One guy was something different 
more fascinating for Marvin, he was 
floating on water on his back calmly by 
himself. Marvin ran to his mother and 
said, “Mom, I want to swim.”

Marvin um adolescente jovem e 
elegante que prefere manter-se dentro 
de seus pensamentos raramente sai e 
mistura com as pessoas. Certa manhã, 
sua mãe insistiu para que viesse com 
ela a uma piscina local para que ele 
pudesse ter algum tempo fora. Ele 
não podia nadar e também ele não 
estava realmente interessado em 
atividades ao ar livre, então ele não 
entendeu por que ele tem que ir para 
uma piscina. Muitas crianças estavam 
fazendo barulho e desfrutando o dia 
ensolarado, fazendo bagunça na água, 
pulando, algumas tentando fazer 
um mergulho nela. Um cara estava 
diferente o que fascinou Marvin, ele 
estava flutuando na água de costas 
com calma e sozinho. Marvin correu 
para sua mãe e disse: “Mãe, eu quero 
nadar.”  

392. Eu gosto392. I like it
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Becky has been wearing the same 
lipstick color for over 10 years. She 
is always wearing a vibrant red on 
her lips, as red as a fire truck. It’s 
her classical beauty product. These 
days, she is feeling like she could do a 
transformation to her look. She doesn’t 
want to cut her hair or change the color. 
She doesn’t want to change the way 
she dresses either. Still, she wants to 
try something different. She decides to 
buy a new lipstick. It’s fushia and it’s 
very different from the red she has been 
wearing for so long. It doesn’t seem 
like a big change, but many people can 
tell the difference. She is a brand new 
woman with her new lipstick.

Becky tem usado a mesma cor do 
batom por mais de 10 anos. Ela está 
sempre usando um vermelho vibrante 
em seus labios, tão vermelhos quanto 
um caminhão dos bombeiros. É o 
seu produto de beleza clássico. Estes 
dias, ela está sentindo como se ela 
podesse fazer uma transformação na 
sua aparencia. Ela não quer cortar seu 
cabelo ou mudar a cor. Ela também 
não quer mudar a forma como se 
veste. Ainda assim, ela quer tentar 
algo diferente. Ela decide comprar 
um novo batom. É fushia e é muito 
diferente do vermelho que ela tem 
usado por tanto tempo. Não parece 
uma grande mudança, mas muitas 
pessoas podem dizer a diferença. Ela 
é uma nova mulher com seu novo 
batom.

393. É isso aí393. That’s it
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Elijah was having a peaceful night until 
the fire alarm of his house wakes him 
up. There’s a fire in the house! He wakes 
up as quick as possible and tries to 
figure out where the smoke comes from. 
It’s coming from the kitchen. Elijah 
is panicking, he can’t believe what’s 
happening to him. He left the oven 
turned on all night with a cake inside. 
That’s where the fire is coming from. 
He calls the firemen and they arrive as 
soon as possible. Hopefully, no one is 
hurt and the fire is being put out right 
away. Still, the firemen laugh a little bit 
at Elijah. Who forgets a cake in the oven 
all night long?

Elias estava tendo uma noite 
tranquila até que o alarme de fogo de 
sua casa o acordasse. Há um incêndio 
na casa! Ele acorda o mais rápido 
possível e tenta descobrir de onde 
vem a fumaça. Vem da cozinha. Elijah 
está entrando em pânico, ele não pode 
acreditar no que está acontecendo 
com ele. Ele deixou o forno ligado 
toda a noite com um bolo dentro. É 
disso que o fogo está vindo. Ele chama 
os bombeiros e eles chegam o mais 
rápido possível. Esperançosamente, 
ninguém está ferido e o fogo está 
sendo apagado imediatamente. Ainda 
assim, os bombeiros riem um pouco 
de Elijah. Quem esquece um bolo no 
forno toda a noite?

394. O que devo fazer?394. What should I have to do?
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A bad economy for a country doesn’t 
just affect the country itself. It also 
affects people like Natali, who are 
trying to sell their house. Natali has 
been trying to sell her house for the 
last 2 years, but in vain. Because of the 
bad economy right now, no one wants 
to buy it. It’s too expensive, but Natali 
can’t afford to reduce the price. She 
hopes she will be able to sell it before 
the end of the summer. She doesn’t 
think the economy will be better then, 
but she is thinking maybe someone in 
need will offer her a good price. Until 
then, Natali is hopeful for her country. 
She hopes the bad economy gets better 
soon enough.

Uma economia ruim para um país 
não apenas afeta o próprio país. Ela 
também afeta pessoas como Natali, 
que estão tentando vender sua casa. 
Natali tem tentado vender sua casa 
desde os últimos 2 anos, mas em vão. 
Por causa da economia ruim agora, 
ninguém quer comprá-la. É muito 
cara, mas Natali não pode dar ao 
luxo de reduzir o preço. Ela espera 
que ela será capaz de vendê-la antes 
do final do verão. Ela não acha que 
a economia será melhor, mas ela 
está pensando que talvez alguém 
em necessidade lhe oferecerá um 
bom preço. Até então, Natali está 
esperançosa com seu país. Ela espera 
que a economia ruim melhore logo.

395. Sem dinheiro395. No money
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New York City is Alex’s favorite city in 
the United States. He loves how this 
city never sleeps and everytime he goes, 
he feels free. Although many people 
are fanatic of famous Times Square, 
Alex prefers to take pictures of the 
Flatiron Building which is a little bit 
less busy. Also, instead of going up the 
Empire State Building, he prefers to 
see the Rockefeller Center. His favorite 
neighborhood remains Upper East 
Side. He knows he would never be able 
to afford buying a house there, but he 
loves to see how amazing the buildings 
look. He likes how most of them have a 
nice view over Central Park.

New York City é a cidade favorita de 
Alex nos Estados Unidos. Ele ama 
como esta cidade nunca dorme e toda 
vez que ele vai, ele fica se sentindo 
como homem livre. Embora muitas 
pessoas sejam fanáticas pela famosa 
Times Square, Alex prefere fotografar 
o Flatiron Building, que é um pouco 
menos ocupado. Além disso, em 
vez de ir em cima do Empire State 
Building, ele prefere ver o Rockefeller 
Center. Seu bairro favorito permanece 
Upper East Side. Ele sabe que nunca 
seria capaz de comprar uma casa lá, 
mas ele gosta de ver o quão incrível os 
edifícios parecem. Ele gosta de como 
a maioria deles tem uma bela vista 
sobre o Central Park.

396. Eu amo esta cidade396. I love this city
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Nancy is feeling very guilty. She has 
done something very bad to her sister. 
She is not sure if her sister will ever 
forgive her. Nancy destroyed her sister’s 
prom dress. She didn’t mean to do so, 
but her sister is very mad. Nancy tries 
to explain that the dress was out, on the 
dining room table, and that she wanted 
to move it back to her sister’s bedroom 
but then, her dog ate it. Her sister 
doesn’t believe this story. She knows 
the dress wasn’t out. “Just try to tell the 
truth” she says. Nancy finally admits 
what happened. She wanted to try the 
dress on because it was too beautiful. 
Then, unfortunately, she spilled some 
coffee on it. She tried to wash it, but the 
washing machine destroyed it.

Nancy está se sentindo muito 
culpada. Ela fez algo muito ruim com 
a irmã. Ela não tem certeza se sua 
irmã vai perdoá-la. Nancy destruiu 
o vestido de baile de sua irmã. Ela 
não quis fazer isso, mas sua irmã está 
muito brava. Nancy tenta explicar 
que o vestido estava fora, na mesa da 
sala de jantar, e que ela queria colocar 
de volta no quarto de sua irmã, mas 
depois, o cachorro comeu. Sua irmã 
não acredita nessa história. Ela sabe 
que o vestido não estava fora. “Apenas 
tente dizer a verdade”, diz ela. Nancy 
finalmente admite o que aconteceu. 
Ela queria experimentar o vestido 
porque era muito bonito. Então, 
infelizmente, ela derramou um pouco 
de café nele. Ela tentou lavá-lo, mas a 
máquina de lavar roupa o destruiu.

397. O que quer dizer?397. What do you mean?
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Luck has a corn field behind his house. 
Many people laugh at him because of 
that, but he doesn’t mind. He knows he 
isn’t a good farmer, but he still wants 
to cultivate corn. Corn is for people 
and animals. It’s very useful for many 
different things and therefore, he knows 
it is very good business. Also, at the 
end of the summer, he is able to sell it 
to other people in different cities. He 
makes a lot of money this way. That’s 
also why he is able to afford his huge 
house. Without his corn field and the 
money he makes out of it, he wouldn’t 
be able to afford such a spacious 
property.

Luck tem um campo de milho atrás 
de sua casa. Muitas pessoas riem 
dele por causa disso, mas ele não se 
importa. Ele sabe que não é um bom 
fazendeiro, mas ainda quer cultivar 
milho. O milho é para pessoas e 
animais. É muito útil para muitas 
coisas diferentes e, portanto, ele sabe 
que é bom negócio. Além disso, no 
final do verão, ele é capaz de vendê-
lo para outras pessoas em diferentes 
cidades. Ele ganha muito dinheiro 
assim. É também por isso que ele é 
capaz de ter sua casa enorme. Sem 
seu campo de milho e o dinheiro 
que ele ganha com eles, ele não seria 
capaz de pagar uma propriedade tão 
espaçosa.

398. Campo de milho398. Corn Field
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Veronica has been lonely all her life. She 
has many friends and a good family, but 
she never dated a boy. She is wondering 
how come no man is interested in her. 
One day, she decided to share how she 
feels to one of her friends. She asked her 
for advice. How can she find the perfect 
man? Her friend responded: “don’t be 
fat”. According to her, the reason why 
Veronica was still lonely is because she 
is fat. Veronica was extremely hurt by 
such a reply and she decided not to 
listen. One week later, she was meeting 
the love of her life at the grocery store. 
Still today, they are together and 
Veronica is still fat because it truly 
doesn’t matter.

Verônica tem estado sozinha toda a 
sua vida. Ela tem muitos amigos e 
uma boa família, mas nunca namorou 
um menino. Ela está se perguntando 
como é que nenhum homem está 
interessado nela. Um dia, ela decidiu 
compartilhar como ela se sente com 
uma amiga dela. Pediu-lhe conselhos. 
Como ela pode encontrar o homem 
perfeito? A amiga dela respondeu: 
“não seja gorda”. Segundo ela, a 
razão pela qual Veronica ainda 
estava solitária é porque ela é gorda. 
Verônica sentiu-se extremamente 
magoada, mas respondeu, e decidiu 
não acreditar. Uma semana depois, 
ela estava encontrando o amor de sua 
vida na mercearia. Ainda hoje, eles 
estão juntos e Veronica ainda está 
gorda porque realmente não importa.

399. Verônica ficou 
extremamente magoada

399. Veronica was extremely hurt
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Barbara has one of the weirdest 
obsessions. She is obsessed with 
everything which is either in the 
shape of a circle or a square. All of the 
clothes she owns have drawings of 
either squares or circles. Also, at her 
apartment, all of her plates and glasses 
are in the shape of a square and the 
couch in the living room has circles 
drawn on it. People think it is very odd. 
Her brother, most particularly, judges 
her a lot because of that. Where does 
this obsession come from? She wasn’t 
like that when she was younger. It 
started only when she broke up with her 
boyfriend, in 2011, after being with him 
for 3 years.

Barbara tem uma das obsessões 
mais estranhas. Ela está obcecada 
com tudo o que está na forma de um 
círculo ou em um quadrado. Toda a 
roupa que ela possui tem desenhos 
de quadrados ou círculos. Além disso, 
no seu apartamento, todos os seus 
pratos e copos são na forma de um 
quadrado e o sofá na sala tem círculos 
desenhados sobre ele. As pessoas 
acham que é muito estranho. Seu 
irmão, mais particularmente, julga 
ela muito por causa disso. De onde 
vem essa obsessão? Ela não era assim 
quando era mais nova. Tudo começou 
apenas quando ela terminou com seu 
namorado, em 2011, depois de ficar 
com ele por 3 anos.

400. Obsessão400. Obsession
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Nina wants to move out of her country. 
She is getting tired of the weather 
and she wants to escape it. It’s never 
pleasant. It’s always either raining or 
hailing. She wants to have warm days 
at the beach. She wants to know what 
it feels like to have the sun rays on her 
skin. Instead, all she sees is rain and 
hail. It’s depressing. She is dreaming 
of better days in a better country but 
until now, she has to work. After all, she 
doesn’t have the money to move out. 
Maybe for now, she could only go for 
a trip like Spain or Mexico, wherever 
she would be sure that the weather is 
amazing and hot.

Nina quer sair de seu país. Ela está 
ficando exausta do clima e ela quer 
escapar dele. Nunca está agradável. 
Está sempre chovendo ou craindo 
granizo. Ela quer ter dias quentes na 
praia. Ela quer saber o que é sentir os 
raios de sol em sua pele. Em vez disso, 
tudo o que ela tem é chuva e granizo. 
É deprimente. Ela está sonhando com 
dias melhores em um país melhor, 
mas até agora, ela tem que trabalhar. 
Afinal, ela não tem dinheiro para 
sair. Talvez por agora, ela só poderia 
ir para uma viagem como Espanha 
ou México, onde quer que ela teria 
certeza de que o tempo é incrível e 
quente.

401. Eu vou morar lá.401. I’ll live there.
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Nikki has been having such a big 
headache for the last few days. It’s 
incredibly painful. She is used to 
having small headaches once in a 
while, especially when she is tired or 
dehydrated, but never as strong as 
what she is experiencing right now. She 
decides to read about it online. She is 
thinking maybe she will find a solution 
or a natural cure. Instead, she reads 
terrible things which makes her even 
more terrified. Now, she is thinking 
it could be a serious disease. Nikki is 
getting anxious. She tries to do a nap to 
calm herself. When she wakes up from 
the nap, she is extremely happy, yet 
surprised: the headache is completely 
gone.

Nikki tem tido uma grande dor 
de cabeça nos últimos dias. É 
incrivelmente dolorosa. Ela 
consumava ter pequenas dores 
de cabeça de vez em quando, 
especialmente quando ela está 
cansada ou desidratada, mas nunca 
tão forte quanto o que ela está 
experimentando agora. Ela decide ler 
on-line sobre isso. Ela está pensando 
que talvez ela vai encontrar uma 
solução ou uma cura natural. Em 
vez disso, ela lê coisas terríveis que 
a deixam ainda mais aterrorizada. 
Agora, ela está pensando que poderia 
ser uma doença grave. Nikki está 
ficando ansiosa. Ela tenta fazer uma 
soneca para acalmar-se. Quando 
ela acorda da soneca, ela está 
extremamente feliz, ainda surpresa: 
a dor de cabeça completamente foi 
embora.

402. Nikki estava doente402. Nikki was sick
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Two men are trying to seduce Nadeen. 
Nadeen is not interested in either of 
them, but she is still curious to know 
what they are prepared to do to have 
her hand. One is 3 years older than her. 
He is quite small, but very good looking. 
He is working in a bank and he is trying 
to convince Nadeen that he would be 
the perfect husband. He has a lot of 
money so he would buy her jewels all 
the time. The other one is younger than 
her, but he is extremely smart. He is a 
surgeon. He is a little fat, but he is the 
nicest person she knows. He says he will 
to take her out to dinner whenever she 
feels like it.

Dois homens estão tentando seduzir 
Nadeen. Nadeen não está interessada 
em nenhum deles, mas ela ainda 
está curiosa para saber o que eles 
estão prontos para fazer para ter a 
mão dela. Um é 3 anos mais velho do 
que ela. Ele é muito pequeno, mas 
muito bonito. Ele está trabalhando 
em um banco e ele está tentando 
convencer Nadeen que ele seria o 
marido perfeito. Ele tem um monte 
de dinheiro então ele compraria as 
jóias para ela o tempo todo. O outro 
é mais jovem do que ela, mas ele 
é extremamente esperto. Ele é um 
cirurgião. Ele é um pouco gordo, mas 
ele é a pessoa mais simpatico que ela 
conhece. Ele diz que vai levá-la para 
jantar quando quiser.

403. Eles são interessantes.403. They are interesting.
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Wherever he goes, Timothy is always 
late. Whether it’s an appointment at the 
doctor or a date with a girl, it doesn’t 
matter; he always ends up being 5 to 10 
minutes late. Today, his sister is hosting 
a surprise party for their mother. She is 
turning 60 years old. Timothy’s sister 
asked him over three times: “don’t be 
late”. She doesn’t want him to be late 
otherwise, that would ruin the surprise. 
Timothy tries as much as he can. He 
puts alarm clocks on his phone, he 
tries to leave his house earlier than he 
normally would... Still, he got late and 
the surprise was ruined. His sister is 
very mad at him.

Onde quer que vá, Timóteo está 
sempre atrasado. Se é uma consulta 
no médico ou um encontro com 
uma menina, não importa; Ele 
sempre acaba estando atrasado 5 
a 10 minutos. Hoje, A irmã dele 
está responsável por uma festa 
surpresa para sua mãe. Ela está 
completando 60 anos. A irmã de 
Timothy perguntou-lhe mais de 
três vezes: “não se atrase”. Ela não 
quer que ele fique atrasado, caso 
contrário, isso arruinaria a surpresa. 
Timóteo tenta tanto quanto pode. 
Ele põe despertadores no telefone, 
ele tenta sair de casa mais cedo do 
que normalmente .... Ainda assim, 
ele chegou tarde e a surpresa foi 
arruinada. Sua irmã está muito 
zangada com ele.

404. Nomeação404. Appointment
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A day at the beach for everyone is 
endless fun, playing, running, looking 
at the ocean, the palm trees, the breeze 
flowing through water. All of this is a 
treat. Jessica came early in the morning 
to the beach even when there was no 
one. She wanted to feel and see every 
changing colour of magnificent nature, 
roar of the ocean was touching her heart 
deeply, as the day moved forward she 
enjoyed the joy of others and witnessed 
bright reflection of sun on the water 
until it became golden red before setting 
off. A day at the beach for Jessica meant 
a lot, more than anyone else. It was her 
first time witnessing all of this, she had 
an eye transplant a week ago; she could 
see now for the first time in 27 years.

Um dia na praia para todos é um 
divertimento sem fim, jogando, 
correndo olhando para o oceano, as 
palmeiras, a brisa fluindo através da 
água. Tudo isso é um prazer. Jessica 
veio cedo de manhã na praia mesmo 
quando não havia ninguém. Ela 
queria sentir e ver cada mudança 
de cor da natureza magnífica, o 
barulho do oceano estava tocando seu 
coração profundamente, assim que 
o dia avançou ela gostou da alegria 
dos outros e testemunhou reflexão 
brilhante do sol sobre a água até 
que ficou vermelho dourado antes 
de se por. Um dia na praia para 
Jessica significava muito, mais do 
que qualquer outra pessoa. Foi sua 
primeira vez testemunhando tudo 
isso, ela teve transplante de olho há 
uma semana, ela podia ver agora 
depois de 27 anos de sua vida.

405. Hoje, vou relaxar.405. Today, I will relax.
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Jenna is a professional cook and today 
is her first day in a new restaurant. She 
is very excited, but also nervous because 
she doesn’t want to get late for her first 
day. She has to be there at 8 o’clock 
and it is already 7. She is not ready yet 
and she is unsure how she should go 
to work. She is thinking maybe it is too 
late to take her car. She might get stuck 
in traffic and then for sure, she will 
be late. The same thing will happen if 
she calls a taxi. Instead, she thinks she 
should take the metro. She gets dressed 
quickly; she grabs some coffee and a 
sandwich from the coffee shop down the 
road and gets in the next metro going 
towards the direction of the restaurant. 
Time is running out and she is getting 
more and more anxious. When the 
doors open to the metro station, she 
starts running. Happily, she arrives 
right on time for her first day.

Jenna é uma cozinheira profissional 
e hoje é seu primeiro dia em um novo 
restaurante. Ela está muito animada, 
mas também nervosa porque não 
quer se atrasar para o primeiro dia. 
Ela tem que estar lá às 8 horas e já são 
7. Ela ainda não está pronta e não tem 
certeza de como deve ir trabalhar. Ela 
está pensando que talvez seja tarde 
demais para pegar seu carro. Ela pode 
ficar presa no trânsito e, com certeza, 
chegará atrasada. A mesma coisa 
acontecerá se ela chamar um táxi. Em 
vez disso, ela acha que deveria pegar 
o metrô. Ela se veste rapidamente; 
ela pega um café e um sanduíche na 
cafeteria da rua e pega o próximo 
metrô indo na direção do restaurante. 
O tempo está se esgotando e ela 
está ficando cada vez mais ansiosa. 
Quando as portas se abrem para a 
estação de metrô, ela começa a correr. 
Felizmente, ela chega na hora certa 
para seu primeiro dia.

406. Jenna quase chegou tarde406. Jenna almost got late
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Veronica wants to cook some chicken 
for dinner tonight, but she doesn’t 
have all the ingredients for the recipe. 
She decides to go to the supermarket. 
She writes down a list of the things 
she needs and she leaves for some 
shopping. When she gets there, she 
gets a little nervous. There are a lot 
of people and the checkout lines are 
very long. She hopes she will not be 
staying here for too long. She starts her 
shopping in the vegetable and fruit aisle 
and then she goes to the meat aisle. 
When she sees the price of the chicken, 
she decides to change her mind. It is 
way too pricey. She is a little confused 
now because she doesn’t know what 
to cook anymore. She continues her 
shopping, still thinking about tonight’s 
dinner. When she gets in front of the 
pasta aisle, it gives her a good idea. 
She is going to cook some macaroni, 
her husband Max’s favorite dish. She 
gets everything she needs and then she 
leaves.

Verônica quer cozinhar um pouco 
de frango para jantar esta noite, mas 
ela não tem todos os ingredientes 
para a receita. Ela decide ir ao 
supermercado. Ela escreve uma lista 
das coisas que ela precisa e ela sai 
para algumas compras. Quando ela 
chega lá, ela fica um pouco nervosa. 
Há um monte de gente e as filas do 
caixa estão muito longas. Ela espera 
que ela não fique aqui por muito 
tempo. Ela começa suas compras no 
corredor dos vegetais e das frutas 
e então vai ao corredor da carne. 
Quando ela vê o preço do frango, ela 
decide mudar de ideia. Está muito 
caro. Ela está um pouco confusa 
agora porque ela não sabe mais o que 
cozinhar. Ela continua suas compras, 
ainda pensando no jantar de hoje à 
noite. Quando ela fica na frente do 
corredor de massa, isso dá-lhe uma 
boa ideia. Ela vai cozinhar macarrão, 
o prato favorito de seu marido Max. 
Ela pega tudo o que precisa e depois 
sai.

407. Um bom prato407. A good dish
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Barbara doesn’t like Mondays. She 
loves the weekends where she can stay 
at home and enjoy the company of her 
best friends. On Mondays, she has to 
go to school which she hates. She has 
to go to classes from 8 o’clock until 11 
and then from 6 to 9. The only thing she 
likes about Mondays are the afternoons. 
Indeed, that is when she plays volleyball 
classes at the school’s gymnasium with 
her friends. That’s the only moment 
of the week where she has the chance 
to enjoy some sport. Otherwise, she is 
always too busy working or studying. 
That is why when Monday afternoons 
come, although it means the weekend is 
over, she is happy. After her volleyball 
classes though, she gets bored again 
knowing she has to go to school classes. 
If only she could play volleyball all day 
long and not only during the afternoon, 
then maybe she would like Mondays.

Barbara não gosta de segundas-
feiras. Ela adora os fins de semana 
em que pode ficar em casa e curtir a 
companhia de seus melhores amigos. 
Às segundas-feiras, ela tem que ir à 
escola, o que ela odeia. Ela tem que 
ir às aulas das 8 às 11 e depois das 
6 às 9. A única coisa que ela gosta 
nas segundas-feiras são as tardes. 
Na verdade, é quando ela tem aula 
de voleibol no ginásio da escola com 
seus amigos. Esse é o único momento 
da semana em que ela tem a chance 
de praticar algum esporte. Caso 
contrário, ela está sempre muito 
ocupada trabalhando ou estudando. 
É por isso que quando as tardes 
de segunda-feira chegam, embora 
signifique que o fim de semana 
acabou, ela está feliz. Depois de 
sua aula de voleibol, porém, ela fica 
entediada novamente sabendo que 
ela tem que ir às aulas da escola. Se 
ao menos ela pudesse jogar vôlei o dia 
todo e não apenas durante a tarde, 
então talvez ela gostasse de segundas-
feiras.

408. Voleibol gira segunda-feira 
melhor

408. Volleyball turns Monday better 
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Everyone is talking to Roger about 
Social Medias and how useful they are. 
Apart from Facebook, he is not really 
a big fan of these. When his sister 
tells him about Instagram though, he 
thinks maybe he should try it. After 
all, he likes to take pictures and he 
is thinking perhaps it’s his chance 
to show people how he is a talented 
photographer. That day, Roger decides 
to join Instagram. He is not really sure 
what he is supposed to do, so his sister 
helps him. Together, they publish his 
first post, which is a picture of a sunrise 
from Mexico. Disappointed because he 
is not getting too many likes, he decides 
to add some hashtags. After all, that’s 
how Instagram works. Suddenly, he 
starts getting new likes and a couple 
of followers. Some people are starting 
to comment and tell him how great 
his pictures look. Roger is enjoying 
Instagram way more than she thought. 
Every day, he publishes a new picture 
and he tries to keep his feed colorful. 
Within a couple of days, he gets 
hundreds of followers which makes him 
very happy.

Todo mundo está conversando com 
Roger sobre Mídias sociais e como 
elas são úteis. Além do Facebook, ele 
realmente não é um grande fã deles. 
Quando sua irmã lhe conta sobre 
o Instagram, ele pensa que talvez 
devesse tentar. Afinal, ele gosta de 
tirar fotos e está pensando que talvez 
seja sua chance de mostrar às pessoas 
como ele é um fotógrafo talentoso. 
Naquele dia, Roger decide entrar 
no Instagram. Ele não tem certeza 
do que deve fazer, então sua irmã 
o ajuda. Juntos, eles publicam seu 
primeiro post, que é uma foto de um 
nascer do sol do México. Desanimado 
porque não está recebendo muitas 
curtidas, ele decide adicionar algumas 
hashtags. Afinal, é assim que o 
Instagram funciona. De repente, ele 
começa a receber novas curtidas e um 
par de seguidores. Algumas pessoas 
estão começando a comentar e dizer 
a ele como suas fotos ficam ótimas. 
Roger está curtindo o Instagram 
muito mais do que ela pensava. Todos 
os dias, ele publica uma nova foto 
e tenta manter seu feed colorido. 
Dentro de alguns dias, ele recebe 
centenas de seguidores, o que o deixa 
muito feliz.

409. Rede Social409. Social Network 
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Anne loves to go bowling. That’s her 
favorite activity every Friday night. 
This week, she is going to go with her 
new co-workers. Indeed, Anne has a 
new job as a teacher and she is trying 
to make new friends since she is new 
in town. She is excited to share with 
them her passion for bowling. All day, 
during work, all she can think of is the 
amazing night she is about to have. 
When the night finally comes and it’s 
time to go, she puts her favorite bowling 
shoes on and she joins her new friends 
at the bowling alley. Anne  feels a lot of 
pressure though because she wants her 
co-workers to appreciate her. She is new 
at this job so she is hoping to make a 
good impression.  When she gets three 
strikes in a row, she can’t believe it. 
Everyone is impressed by her skills and 
so is she. Happily, the bowling night is 
a success and everyone is enjoying the 
company of Anne.

Anne adora jogar boliche. Essa é a 
atividade favorita dela toda sexta-
feira à noite. Esta semana, ela vai com 
seus novos colegas de trabalho. Na 
verdade, Anne tem um novo emprego 
como professora e ela está tentando 
fazer novos amigos já que ela é nova 
na cidade. Ela está animada para 
compartilhar com eles a sua paixão 
pelo boliche. Todo o dia, durante o 
trabalho, tudo que ela pode pensar é 
a noite incrível que ela está prestes a 
ter. Quando a noite finalmente chega 
e é hora de ir, ela coloca seus sapatos 
de boliche favoritos e se junta a seus 
novos amigos na pista de boliche. 
Anne sente muita pressão, porque ela 
quer que seus colegas de trabalho a 
apreciem.Ela é nova neste trabalho, 
então ela espera causar uma boa 
impressão. Quando ela faz três strikes 
na sequência, ela não pode acreditar. 
Todo mundo está impressionado 
com suas habilidades e ela também. 
Felizmente, a noite de boliche é um 
sucesso e cada um está apreciando a 
companhia de Anne.

410. Boliche com amigos410. Bowling with friends
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Luke works for a very famous 
manufacturing company in the United 
States. Because of his job, he has to 
go to a warehouse. He doesn’t know 
yet that what he is about to see there 
is going to change his life forever. 
When he gets there, everything is 
dark. It looks like no one is there 
which is extremely odd. He tries to call 
someone, but the place is empty. He 
doesn’t understand what is happening. 
Suddenly, he hears some heavy noise 
which seems very similar to a rocking 
chair. “Is someone in here?”, he 
screams. No one replies. Terrified, Luke 
gets out of the warehouse and leaves. 
When he gets a call from his boss later, 
Luke is embarrassed to tell him what 
happened, but he has to. His boss starts 
laughing and tells him a story. It seems 
like the building of the warehouse is 
indeed haunted. That said, Luke’s boss 
asked him to go back to finish the job 
he was supposed to do. Horrified, Luke 
goes back but this time, with a co-
worker. Everything went well this time.

Luke trabalha para uma empresa de 
fabricação muito famosa nos Estados 
Unidos. Por causa de seu trabalho, 
ele tem que ir a um armazém. Ele não 
sabe ainda que o que ele está prestes 
a ver lá vai mudar sua vida para 
sempre. Quando ele chega lá, tudo 
está escuro. Parece que ninguém está 
lá, o que é extremamente estranho. 
Ele tenta chamar alguém, mas o lugar 
está vazio. Ele não entende o que está 
acontecendo. De repente, ele ouve 
algum ruído pesado que parece muito 
semelhante a uma cadeira de balanço. 
“Tem alguém aqui?”, Ele grita. 
Ninguém responde. Aterrorizado, 
Luke sai do armazém e vai embora. 
Quando ele recebe uma ligação de 
seu chefe mais tarde, Luke fica com 
vergonha de contar o que aconteceu, 
mas ele precisa. Seu chefe começa a 
rir e lhe conta uma história. Parece 
que o prédio do armazém é realmente 
assombrado. Dito isso, o chefe de 
Luke pediu que ele voltasse para 
terminar o trabalho que deveria fazer. 
Horrorizado, Luke volta, mas desta 
vez, com um colega de trabalho. Tudo 
correu bem desta vez.

411. O ruído assustador411. The scary noise 
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Myriam can’t believe it, her husband 
Elie has a new job and now they are 
forced to move to Arizona. They have 
been living in the same small city for 
a couple of years now so moving is 
stressful. She doesn’t want to leave her 
family and friends and she is scared she 
won’t be able to take her cat with her. 
Hopefully, when she sees what Arizona 
looks like, she will feel a little better. 
The place looks better than she thought. 
Elie feels guilty though. He tries to 
comfort Myriam and he reminds her 
how Arizona is right beside California, 
the state she has always wanted to see. 
This is enough to make Myriam very 
happy. She is now ready to move; she 
knows it’s going to be a refreshing start 
and she is looking forward to seeing the 
Grand Canyon. Moving to Arizona is not 
bad after all.

Myriam não pode acreditar, 
seu marido Elie tem um novo 
emprego e agora eles são forçados 
a se mudar para o Arizona. Eles 
moram na mesma cidade pequena 
há alguns anos, então se mudar é 
estressante. Ela não quer deixar 
sua família e amigos e tem medo de 
não poder levar seu gato com ela. 
Esperançosamente, quando vir com 
o que o Arizona parece, ela se sentirá 
um pouco melhor. O lugar parece 
melhor do que ela pensou. Elie se 
sente culpado. Ele tenta confortar 
Myriam e a lembra de como o Arizona 
fica bem ao lado da Califórnia, o 
estado que ela sempre quis conhecer. 
Isso é suficiente para fazer Myriam 
muito feliz. Isso é o suficiente para 
deixar Myriam muito feliz. Ela agora 
está pronta para se mudar; ela sabe 
que será um começo revigorante e 
está ansiosa para ver o Grand Canyon. 
Mudar para o Arizona não é ruim, 
afinal.

412. Uma nova vida412. A new life
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Anil is getting bored of his job at the 
supermarket. He decides to get a new 
job and to start working at a library. 
He is getting excited about this new job 
because he likes to read. He is thinking 
maybe this is a great opportunity for 
him to read some new novels and to 
discover different authors. The thing 
Anil likes the most about this new job 
though is that he can meet people who 
share the same passion for reading 
as him. Also, he gets to learn a lot 
of things, especially when he starts 
reading historical books or biographical 
books. For example, the other day, he 
read a book about a man who won a 
Nobel Prize. That was truly inspiring 
and somehow, it gave Anil a lot of 
motivation in achieving his deepest 
dreams. Anil is happy working at the 
library and he knows this is the best job 
for him.

Anil está se cansando de seu 
trabalho no supermercado. Ele 
decide conseguir um novo emprego 
e começar a trabalhar em uma 
biblioteca. Ele está ficando animado 
com esse novo emprego porque gosta 
de ler. Ele está pensando que talvez 
esta seja uma grande oportunidade 
para ele ler alguns novos romances 
e descobrir diferentes autores.O que 
Anil mais gosta nesse novo trabalho 
é que ele pode conhecer pessoas 
que compartilham a mesma paixão 
pela leitura que ele. Além disso, ele 
aprende muitas coisas, especialmente 
quando começa a ler livros históricos 
ou livros biográficos. Por exemplo, 
outro dia, ele leu um livro sobre 
um homem que ganhou um Prêmio 
Nobel. Isso foi realmente inspirador 
e, de alguma forma, deu a Anil 
muita motivação para alcançar seus 
sonhos mais profundos. Anil está feliz 
trabalhando na biblioteca e sabe que 
este é o melhor trabalho para ele.

413. Anil quer um novo emprego413. Anil wants a new job
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When Peter turned 25 years old, his 
parents thought it was time for him to 
learn to drive. All of his friends know 
how to drive and most of them have 
a car, but Peter never wanted to learn 
because he didn’t see the point. His 
parents were always driving him around 
anyway and he knew he could always 
get a ride with a friend. That said, now, 
his parents are getting exhausted. They 
want him to have more autonomy and 
to be more independent. Peter starts 
his driving lessons during the month 
of March and every Tuesday night, he 
practices with his father. Although he is 
still having some difficulties to reverse 
into a parking spot, he turns out to 
be a really good driver. His teacher is 
impressed as well as his parents. When 
he finally gets his driving license, he 
decides to buy his first car by himself. 
Everyone is proud of him including his 
friends.

Quando Peter completou 25 anos, 
seus pais achavam que era hora de 
ele aprender a dirigir. Todos os seus 
amigos sabem dirigir e a maioria 
deles tem um carro, mas Peter nunca 
quis aprender porque não viu a razão 
disso. Seus pais estavam sempre 
levando ele para todo lugar e ele sabia 
que poderia sempre pegar uma carona 
com um amigo. Dito isto, agora, seus 
pais estão ficando exaustos. Eles 
querem que ele tenha mais autonomia 
e seja mais independente. Peter 
começa suas aulas de direção durante 
o mês de março e todas as terças-
feiras à noite, ele pratica com seu 
pai. Embora ele ainda esteja tendo 
algumas dificuldades para entrar 
em uma vaga de estacionamento, 
ele acaba sendo um motorista 
muito bom. Seu professor está 
impressionado, assim como seus 
pais. Quando ele finalmente tira 
sua carteira de motorista, ele decide 
comprar seu primeiro carro sozinho. 
Todo mundo está orgulhoso dele, 
incluindo seus amigos.

414. Orgulhoso de Pedro414. Proud of Peter
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When Sabrina is visiting her 
grandparents for the weekend. She is 
happy to see them, but just like every 
time she goes to their house, she feels 
some weird energy. Actually, she is 
convinced that the place is haunted. 
At night, she hears some loud sounds 
in the Hall. One day, during the night, 
she decides to overcome her fear and 
starts talking to what she believes is a 
ghost. She is thinking perhaps she is 
going to have an answer. Suddenly, she 
hears a voice and she knows this is not 
her grandparents talking to her. The 
voice seems to speak another language 
which makes it impossible for her to 
understand. Terrified, she decides to 
go back to bed and she tries to fall back 
asleep. The next day, she tells what 
happened to her grandparents but both 
of them don’t believe her. They think 
she is hallucinating things because the 
house is old and it makes weird sounds 
sometimes. Frustrated, Sabrina knows 
she will never know the truth.

Quando Sabrina está visitando seus 
avós no fim de semana. Ela está feliz 
em vê-los, mas assim como toda vez 
que ela vai à casa deles, ela sente 
uma energia estranha. Na verdade, 
ela está convencida de que o lugar é 
assombrado. À noite, ela ouve alguns 
sons altos na sala. Um dia, durante a 
noite, ela decide superar seu medo e 
começa a falar com o que ela acredita 
ser um fantasma. Ela está pensando 
que talvez vai ter uma resposta. De 
repente, ela ouve uma voz e sabe que 
não são seus avós falando com ela. 
A voz parece falar outra língua que 
torna impossível para ela entender. 
Aterrorizada, ela decide voltar para 
a cama e tenta voltar a dormir.
No dia seguinte, ela conta o que 
aconteceu aos avós, mas os dois não 
acreditam nela. Eles acham que ela 
está alucinando coisas porque a casa 
é velha e às vezes faz sons estranhos. 
Frustrada, Sabrina sabe que nunca 
saberá a verdade.

415. Energias estranhas415. Weird Energies
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Mylene is a dental assistant and she is 
still single. Her friends as well as her co-
workers have been trying to introduce 
her to new people, but she is being 
very picky. She knows exactly what she 
wants in a man and it seems like no one 
is corresponding to what she is looking 
for. One day, at work, she meets Mike, 
her new client. At first sight, Mike is not 
really her type of man. Actually, he is a 
little bit fat and he has dark hair. When 
she starts talking with him though, she 
realizes that they have a lot of things in 
common. Mike the fat boy was raised 
on a farm, in the countryside, just like 
her. Also, he likes to watch hockey and 
he plays in a baseball league, just like 
her. Mylene is surprising herself. She 
is starting to like him. Although she 
knows he is a client, she decides to 
ask him out. Mike the fat boy is happy 
and says yes. This is the beginning of a 
beautiful love story.

Mylene é assistente de dentista e 
ainda é solteira. Seus amigos, bem 
como seus colegas de trabalho têm 
tentado apresentá-la a novas pessoas, 
mas ela está sendo muito exigente. 
Ela sabe exatamente o que quer em 
um homem e parece que ninguém 
corresponde ao que ela procura. 
Um dia, no trabalho, ela conhece 
Mike, seu novo cliente.À primeira 
vista, Mike não é realmente o tipo de 
homem dela. Na verdade, ele é um 
pouco gordo e tem cabelos escuros. 
Quando ela começa a conversar com 
ele, porém, ela percebe que eles têm 
um monte de coisas em comum. 
Mike, o cara gordo, foi criado em uma 
fazenda, no campo, como ela. Além 
disso, ele gosta de assistir hóquei 
e joga em uma liga de beisebol, 
assim como ela. Mylene está se 
surpreendendo. Ela está começando 
a gostar dele. Embora ela saiba que 
ele é um cliente, ela decide convidá-lo 
para sair. Mike o cara gordo está feliz 
e diz sim. Este é o começo de uma 
linda história de amor.

416. Começo de uma história de 
amor

416. A beginning of a love story
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Brandon and Clara have been together 
for 5 years now. They are trying to 
think of new ways to spice up their 
relationship. One day, Clara had a 
brilliant idea: they should take some 
dancing classes together. Although 
Brandon wasn’t really convinced 
at first, he then started to think it 
could be fun. “What kind of dancing 
classes?” he asked. There were many 
possibilities, but since both of them 
are very competitive, they thought 
they could choose a dance where it 
would be easy for them to participate 
in some competitions. Tango turned 
out to be the best option. After taking 
over 50 classes and after hours of 
practicing, Brandon and Clara were 
ready for their first competition. It was 
an easy competition, but they were still 
very anxious about it. They wanted 
to win so badly. 10 other couples 
were participating and after a night 
of dancing in front of the judges, the 
results came in. Unfortunately, Brandon 
and Clara didn’t win. Although they 
were sad, they promised each other they 
would try again next year.

Brandon e Clara estão juntos há 5 
anos. Eles estão tentando pensar em 
novas maneiras de apimentar seu 
relacionamento. Um dia, Clara teve 
uma ideia brilhante: eles deveriam 
fazer algumas aulas de dança juntos. 
Embora Brandon não estivesse 
realmente convencido no início, ele 
então começou a pensar que poderia 
ser divertido. “Que tipo de aulas de 
dança?”Ele perguntou. Havia muitas 
possibilidades, mas como os dois são 
muito competitivos, eles pensaram 
que poderiam escolher uma dança 
onde seria fácil para eles participarem 
de algumas competições. O tango 
acabou sendo a melhor opção. 
Depois de fazer mais de 50 aulas e 
depois de horas de prática, Brandon 
e Clara estavam prontos para a 
sua primeira competição. Foi uma 
competição fácil, mas eles ainda 
estavam muito ansiosos com isso. 
Eles queriam tanto ganhar. Outros 10 
casais estavam participando e depois 
de uma noite de dança na frente 
dos jurados, os resultados saíram. 
Infelizmente, Brandon e Clara não 
venceram. Embora estivessem tristes, 
eles prometeram um ao outro que 
tentarão novamente no próximo ano..

417. Dançarinos - parte 1417. Dancers - part 1



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.429

429

Página

Even if Brandon and Clara didn’t 
win the competition last year, they 
continued dancing and practicing all 
year long. They both developed a big 
passion for tango so it was a lot of fun. 
This year, they knew they had good 
chances of winning the competition. 
Compared to last year, they were now 
experts. When they got there that night, 
both of them were way less anxious. 
They knew what they were capable of. 
When it was their turn to dance, they 
gave everything they had. They moved 
to the sound of the music like no one 
else ever did in that ballroom before. 
Actually, everyone was looking at them. 
Brandon was making Clara spin and 
Clara was expressing a lot of grace 
through her movements. It was magical 
to look at. Of course, when the judges 
announced the winner at the end of 
the night, it was no surprise that it was 
them. Happy, the couple promised each 
other they would keep that passion and 
they would continue participating in 
such competitions.

Mesmo que Brandon e Clara não 
tenham vencido a competição no ano 
passado, eles continuaram dançando 
e praticando o ano todo. Ambos 
desenvolveram uma grande paixão 
pelo tango, então foi muito divertido. 
Este ano, eles sabiam que tinham 
boas chances de vencer a competição. 
Em comparação com o ano passado, 
eles agora eram especialistas. Quando 
chegaram lá naquela noite, os dois 
estavam bem menos ansiosos. Eles 
sabiam do que eram capazes. Quando 
chegou a sua vez de dançar, eles 
deram tudo o que tinham. Eles se 
moviam ao som da música como 
ninguém jamais havia feito naquele 
salão de baile antes. Na verdade, 
todos estavam olhando para eles. 
Brandon estava fazendo Clara girar 
e Clara estava expressando muita 
graça através de seus movimentos. 
Era mágico olhar. Claro, quando os 
juízes anunciaram o vencedor no final 
da noite, não foi nenhuma surpresa 
que era eles. Feliz, o casal prometeu 
um ao outro que manteria essa paixão 
e continuaria participando dessas 
competições.

418. Dançarinos - parte 2418. Dancers - part 2
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Every summer, the Wilson family goes 
for a camping trip. Normally, they 
always go to the same spot but this 
time, they are thinking of changing the 
location. The mother suggests going 
to Colorado to enjoy some of the most 
picturesque landscapes. The father 
doesn’t agree though, he thinks this 
is too far. Instead, they decide to stay 
near their hometown because there is 
a beautiful lake where they can enjoy 
some water sports. Also this way, 
because they won’t have to drive for 
a day, they will be able to stay more 
nights. It turned out to be the best 
option. This was the perfect spot for the 
children to swim and for the parents to 
go on a boat ride. At nights, they could 
also enjoy some campfires where they 
could grill marshmallows and play some 
guitar. The camping trip was a success 
for the Wilson family that summer and 
for sure, they will come back to that 
location next year.

Todo verão, a família Wilson vai 
acampar. Normalmente, eles sempre 
vão no mesmo lugar, mas desta vez, 
eles estão pensando em mudar de 
local. A mãe sugere ir ao Colorado 
para desfrutar de algumas das 
paisagens mais pitorescas. O pai não 
concorda, porém, ele acha que isso 
é muito longe. Em vez disso, eles 
decidem ficar perto de sua cidade 
natal porque há um belo lago onde 
podem praticar esportes aquáticos. 
Também desta forma, porque eles 
não terão que dirigir por um dia, e 
poderão ficar mais noites. Acabou 
sendo a melhor opção. Este foi o local 
perfeito para as crianças nadarem e 
para os pais fazerem um passeio de 
barco. À noite, eles também podiam 
desfrutar de algumas fogueiras onde 
podiam grelhar marshmallows e tocar 
violão. A viagem de acampamento 
foi um sucesso para a família Wilson 
naquele verão e, com certeza, eles 
voltarão a esse local no próximo ano.

419. A família Wilson419. The Wilson family
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Some people use graffiti as vandalism 
and paint on walls illegally. That’s what 
Tom used to do for years. Actually, 
even if it was considered a bad thing to 
do, Tom would always do it to improve 
the look of a place, or a wall. That was 
still vandalism, but in his head, that 
was art. When his friend Kathy offered 
him to paint a mural in front of the 
new jazz bar she was owning, Tom was 
happy and deeply grateful. She knew 
he had a lot of talent but he just never 
had the chance to express it in another 
form than vandalism. No one ever gave 
him a chance before her. For a couple 
of weeks, he tried to do a sample on 
a piece of paper of what he wanted to 
paint. He was never satisfied though 
and it was getting really frustrating. 
Kathy knew he was feeling pressure 
so she suggested that he should just 
start painting directly on the wall and 
let his inspiration come, which he did. 
The mural turned out to be Tom’s most 
beautiful piece of art.

Algumas pessoas usam graffiti 
como vandalismo e pintam 
paredes ilegalmente. Isso é o que 
Tom costumava fazer por anos. 
Na verdade, mesmo que fosse 
considerado uma coisa ruim, Tom 
sempre fazia isso para melhorar a 
aparência de um lugar ou de uma 
parede.Isso ainda era vandalismo, 
mas na cabeça dele, isso era arte. 
Quando sua amiga Kathy lhe ofereceu 
para pintar um mural em frente ao 
novo bar de jazz que ela possuía, Tom 
ficou feliz e profundamente grato. Ela 
sabia que ele tinha muito talento, mas 
ele nunca teve a chance de expressá-lo 
de outra forma que não o vandalismo. 
Ninguém nunca lhe deu uma chance 
antes dela. Por algumas semanas, 
ele tentou fazer uma amostra em um 
pedaço de papel do que ele queria 
pintar. Ele nunca estava satisfeito e 
estava ficando realmente frustrante. 
Kathy sabia que ele estava se sentindo 
pressionado, então ela sugeriu que ele 
começasse a pintar diretamente na 
parede e deixasse sua inspiração vir, 
o que ele fez. O mural acabou sendo a 
obra de arte mais bonita de Tom.

420. Arte na parede420. Art on the wall
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Florence loves to travel. She has been to 
many places around the globe including 
some of the best destinations. Actually, 
she has been to more than 23 countries. 
Whenever someone asks her what her 
favorite place is though, she will always 
answer the same thing. Her favorite 
place isn’t a country, but a city. It is not 
thousands of kilometers away from her 
home, but only a two-hour drive. Her 
favorite place is New York, which she 
called her “beautiful city”. She loves 
how that city never sleeps, how it is the 
land of all dreams coming true. When 
she goes there, she feels like everything 
is possible, she feels like there are no 
boundaries, no limits. Manhattan will 
always remain her favorite part. She 
likes to walk in Central Park and to 
look at the prestigious flatiron building. 
Going up to the top of the Empire State 
Building to see all the buildings from 
above is magical as well. Everything 
about this place thrills her. New York 
City, beautiful city.

Florença adora viajar. Ela esteve em 
muitos lugares ao redor do mundo, 
incluindo alguns dos melhores 
destinos. Na verdade, ela já esteve 
em mais de 23 países. Sempre que 
alguém pergunta a ela qual é o seu 
lugar favorito, ela sempre responde a 
mesma coisa. Seu lugar favorito não 
é um país, mas uma cidade. Não é 
milhares de quilômetros de distância 
de sua casa, mas apenas duas horas 
de carro. Seu lugar favorito é Nova 
York, que ela chamou de sua “bela 
cidade”. Ela ama como essa cidade 
nunca dorme, como é a terra de todos 
os sonhos se tornando realidade. 
Quando ela vai lá, ela sente como 
tudo é possível, ela sente como não 
há fronteiras, sem limites. Manhattan 
sempre será sua parte favorita. Ela 
gosta de passear no Central Park 
e olhar para o prestigioso edifício 
Flatiron. Subir ao topo do Empire 
State Building para ver todos os 
prédios de cima também é mágico. 
Tudo sobre este lugar a emociona. 
Nova York, bela cidade.

421. A cidade que nunca dorme421. The city who never sleeps
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Gregory doesn’t know what to cook 
for lunch for him and his two kids. 
He doesn’t really like to cook, but on 
the other hand, he is getting short on 
money so he is thinking it is better to 
eat at home than to get something from 
outside. When his youngest son asks 
him for McDonald’s, he is thinking 
maybe that’s a good idea. After all, they 
have some Happy Meals for children 
which are cheaper. It shouldn’t cost 
him too much. Gregory and his two kids 
decide to go to the fast-food restaurant. 
When they ordered, he was unhappily 
surprised: The prices were higher than 
he thought. He starts arguing with the 
cashier saying how the prices used to be 
lower than that and how it is the main 
point of Happy Meals. Unfortunately, 
the cashier can’t help him. That’s the 
price and he can’t do anything about it. 
Gregory ended up getting the two meals 
anyway, but he promised himself never 
to go back. They should be called Not-
so-Happy meals instead, he thinks for 
himself.

Gregory não sabe o que cozinhar para 
o almoço para ele e seus dois filhos. 
Ele realmente não gosta de cozinhar, 
mas por outro lado, ele está ficando 
com falta de dinheiro, então ele está 
pensando que é melhor comer em 
casa do que conseguir algo de fora. 
Quando seu filho mais novo lhe pede 
McDonald ‘s, ele pensa que talvez seja 
uma boa ideia. Afinal, eles têm alguns 
“McLanche felizes” para crianças que 
são mais baratos. Não deve custar-
lhe muito. Gregory e seus dois filhos 
decidem ir ao restaurante de fast-
food. Quando fizeram o pedido, ele 
ficou tristemente surpreso: os preços 
eram mais altos do que ele pensava. 
Os preços eram mais altos do que 
ele pensava. Ele começa a discutir 
com o caixa dizendo como os preços 
costumavam ser mais baixos e como 
esse é o ponto principal do McLanche 
Feliz. Infelizmente, o caixa não pode 
ajudá-lo. Esse é o preço e ele não pode 
fazer nada sobre isso. Gregory acabou 
recebendo as duas refeições de 
qualquer maneira, mas prometeu a si 
mesmo nunca mais voltar. Eles devem 
ser chamados McLanche não feliz em 
vez disso, ele pensa sozinho.

422. Uma refeição para o almoço422. A meal for lunch
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Paul is calling his mother tonight on 
FaceTime. They haven’t spoken to each 
other since he called her last week 
to announce his girlfriend Nancy’s 
pregnancy. Unfortunately, he is now 
calling her to tell her bad news. Nancy 
was not doing well the last couple of 
days and they had to go to the doctor. 
He doesn’t know how to say that to 
his mother, but Nancy has lost the 
baby. This is the second time this 
tragedy happens to the couple. They 
can’t believe this is happening again. 
Of course, the mother, who thought 
she was about to be a grandmother, is 
devastated. She is feeling bad for her 
son. She knows he was ready to be a 
father and she knows he would have 
been an amazing one. She is confident 
it’s going to work out for them with 
some time and that’s what she tells 
him over the phone. Paul agrees. This 
is terrible news, but they are not going 
to give up and they are going to keep 
trying.

Paul está ligando para sua mãe hoje 
à noite no FaceTime. Eles não se 
falam desde que ele ligou para ela 
na semana passada para anunciar 
a gravidez de sua namorada Nancy. 
Infelizmente, ele agora está ligando 
para ela para lhe dar más notícias. 
Nancy não estava bem nos últimos 
dias e eles tiveram que ir ao médico. 
Ele não sabe como dizer isso à mãe, 
mas Nancy perdeu o bebê. Esta é 
a segunda vez que essa tragédia 
acontece com o casal. Eles não podem 
acreditar que isso está acontecendo 
novamente. Claro, a mãe, que pensava 
que estava prestes a ser avó, está 
devastada. Ela está se sentindo mal 
por seu filho. Ela está se sentindo 
mal pelo filho. Ela sabe que ele estava 
pronto para ser pai e ela sabe que ele 
teria sido incrível. Ela está confiante 
de que vai dar certo para eles por 
algum tempo e é isso que ela diz a ele 
por telefone. Paul concorda. Esta é 
uma notícia terrível, mas eles não vão 
desistir e vão continuar tentando.

423. Algo terrível aconteceu423. Something terrible happened
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William and Valery have been together 
for only a few months, but both of them 
are experiencing the greatest love of 
all. They are feeling deeply in love with 
each other and they can feel the passion 
floating inside of them. They know this 
is fast, but they agreed they were ready 
for the big move: they are going to move 
in together. Anyway, it already feels 
like they are living together. William 
is always at Valery’s place since she 
lives by herself. They know they are 
going to be good roommates and they 
are thinking this is going to be a good 
test for the couple. They are going to 
move next month so they have to start 
packing everything right now. There are 
a lot of things to think of, but both of 
them know it is going to be totally worth 
it. For now, they are going to rent an 
apartment, but soon enough, they will 
buy a house. It’s only the beginning of 
many other steps together.

William e Valery estão juntos há 
apenas alguns meses, mas ambos 
estão experimentando o maior amor 
de todos. Eles estão se sentindo 
profundamente apaixonados um 
pelo outro e podem sentir a paixão 
flutuando dentro deles. Eles sabem 
que é rápido, mas concordaram 
que estavam prontos para a grande 
mudança: eles vão morar juntos. 
Enfim, Enfim, já parece que eles 
estão morando juntos. William está 
sempre na casa de Valery, já que 
ela mora sozinha. Eles sabem que 
serão bons companheiros de quarto 
e estão pensando que este será um 
bom teste para o casal. Eles vão se 
mudar no próximo mês, então eles 
têm que começar a empacotar tudo 
agora. Há um monte de coisas para 
pensar, mas ambos sabem que vai 
valer a pena. Por enquanto, eles vão 
alugar um apartamento, mas em 
breve comprarão uma casa. É apenas 
o começo de muitos outros passos 
juntos.

424. O casal vai se mudar424. The couple will move
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Johnny is at the dentist clinic with 
his mom. He is waiting in the waiting 
area. He is terrified because he knows 
what he is here for. He has a cavity and 
it has to be fixed. He is only 10 years 
old though so it’s the first time he has 
to go to the dentist for such a reason. 
His mother tries to comfort him. She 
is telling him everything is going to be 
alright, but Johnny has heard many 
stories before. Some of his friends at 
school told him it’s really painful. They 
told him he will probably bleed a lot. 
His mother tried to tell him these were 
lies that those friends told him just to 
scare him, but Johnny doesn’t believe 
her. He is still horrified. When the 
secretary finally says his name, he tries 
to ignore her. She then stands up and 
says: The dentist will see you now. This 
is it, Johnny has to go.

Johnny está na clínica do dentista 
com sua mãe. Ele está esperando na 
sala de espera. Ele está apavorado 
porque sabe para que está aqui. 
Ele tem uma cárie e tem que ser 
consertada. Ele tem apenas 10 anos, 
então é a primeira vez que ele tem 
que ir ao dentista por esse motivo. 
Sua mãe tenta consolá-lo. Ela está 
dizendo a ele que tudo vai ficar 
bem, mas Johnny já ouviu muitas 
histórias antes. Alguns de seus 
amigos na escola lhe disseram que 
é muito doloroso. Disseram-lhe que 
provavelmente iria sangrar muito. 
Sua mãe tentou dizer-lhe que eram 
mentiras que aqueles amigos lhe 
contaram apenas para assustá-lo, mas 
Johnny não acreditava nela. Ele ainda 
está horrorizado. Quando a secretária 
finalmente diz seu nome, ele tenta 
ignorá-la. Ela então se levanta e diz: 
O dentista vai ver você agora. É isso, 
Johnny tem que ir.

425. Medo do dentista425. Afraid of the dentist
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This morning, Raoul got a call from 
his friend. His friend wanted to know 
if he had the lottery ticket they bought 
together a week ago. Nervous, Raoul 
looked in his pockets and noticed 
that he didn’t have the lottery ticket 
anymore. His friend got mad. He asked 
him “What do you mean, you lost the 
lottery ticket?” Raoul replied: “I mean 
what I said; I lost it! I am so sorry, I 
know I had the responsibility to keep 
it with me, but let me explain what 
happened. I was in a rush this morning 
and I was distracted. I thought I had the 
lottery ticket in my pocket, but I guess 
I forgot it somewhere because it is not 
there anymore.” Raoul’s friend wasn’t 
impressed, but there is not much he can 
do about it. He forgave Raoul, and they 
bought a new one instead. They didn’t 
win and they will never know if the lost 
ticket was a winning one.

Esta manhã, Raoul recebeu um 
telefonema de seu amigo. Seu amigo 
queria saber se ele tinha o bilhete 
de loteria que compraram juntos há 
uma semana. Nervoso, Raoul olhou 
nos bolsos e percebeu que não tinha 
mais o bilhete de loteria. Seu amigo 
ficou bravo. Ele perguntou a ele: “O 
que você quer dizer, você perdeu o 
bilhete de loteria?” Raul respondeu: 
“Quero dizer o que eu disse; eu o 
perdi! Eu sinto muito, eu sei que eu 
tinha a responsabilidade de mantê-lo 
comigo, mas deixe-me explicar o que 
aconteceu. Eu estava com pressa esta 
manhã e estava distraído. Achei que 
tinha o bilhete de loteria no bolso, 
mas acho que esqueci em algum lugar 
porque não está mais lá.” O amigo de 
Raoul não ficou impressionado, mas 
não há muito que ele possa fazer a 
respeito. Ele perdoou Raoul, e eles 
compraram um novo em seu lugar. 
Eles não ganharam e nunca saberão 
se o bilhete perdido foi um vencedor.

426. Dúvida ruim426. Bad Doubt
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Daniel is always late for work. No 
matter what he does in the morning, he 
always ends up being late. His girlfriend 
gave him some suggestions to help him, 
but none was efficient. She suggested 
that he should get his breakfast ready 
the night before, which he tried to do, 
but it wasn’t a success. She suggested 
that he could get his clothes ready 
the night before, but it didn’t change 
anything. He tried to go to bed 
earlier, tried to wake up earlier, tried 
everything, nothing was working. One 
day, his girlfriend suggested something 
new. She said “you should try a new 
alarm clock”. Daniel wasn’t convinced 
of this idea. He didn’t think it would 
change anything. He tried it anyway 
and it turned out to be a success. It 
seems like putting a song he likes as an 
alarm clock was helping him waking 
up in the morning and it was giving 
him motivation to go to work. Although 
he was unsure about the idea, his new 
alarm clock was the best thing to do.

Daniel está sempre atrasado para 
o trabalho. Não importa o que ele 
faz pela manhã, ele sempre acaba se 
atrasando. Sua namorada lhe deu 
algumas sugestões para ajudá-lo, mas 
nenhuma foi eficiente. Ela sugeriu 
que ele preparasse o café da manhã 
na noite anterior, o que ele tentou 
fazer, mas não foi um sucesso. Ela 
sugeriu que ele pudesse arrumar suas 
roupas na noite anterior, mas isso 
não mudou nada. Ele tentou ir para a 
cama mais cedo, tentou acordar mais 
cedo, tentou de tudo, nada estava 
funcionando. Um dia, sua namorada 
sugeriu algo novo. Ela disse “você 
deveria tentar um novo despertador”. 
Daniel não estava convencido 
dessa ideia. Ele não achava que isso 
mudaria alguma coisa. Ele tentou de 
qualquer maneira e acabou sendo 
um sucesso. Parece que colocar 
uma música que ele gosta como 
despertador o estava ajudando a 
acordar de manhã e estava lhe dando 
motivação para ir trabalhar. Embora 
não tivesse certeza sobre a ideia, seu 
novo despertador era a melhor coisa a 
fazer.

427. Daniel precisa de um relógio427. Daniel needs a clock
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When Samantha subscribed for yoga 
classes, she was far from knowing what 
was going to happen to her. She thought 
she was going to enjoy some relaxing 
time with herself. She thought she 
was going to get the chance to connect 
with her inner self. She was seeking 
peacefulness. When she got to her first 
yoga class, she couldn’t believe it: two 
of the other girls participating in the 
class were her old classmates from high 
school. It was the first time she was 
seeing them in ages. This was certainly 
an unlikely reunion. She was happy to 
see them and they were happy to see 
her. They had a lot to share about and 
they had years to catch up. After the 
class, they decided to go for a coffee at 
the local coffee shop nearby and they 
chatted for hours. They exchanged their 
phone numbers and promised each 
other they would meet again soon. It 
was a beautiful day and a surprising 
meeting.

Quando Samantha se inscreveu 
para aulas de ioga, ela estava longe 
de saber o que ia acontecer com 
ela. Ela pensou que iria desfrutar 
de algum tempo de relaxamento 
consigo mesma. Ela pensou que 
ia ter a chance de se conectar com 
seu eu interior. Ela estava em 
busca de paz. Quando ela chegou à 
sua primeira aula de ioga, ela não 
conseguia acreditar: duas das outras 
meninas que participavam da aula 
eram suas antigas colegas de escola. 
Era a primeira vez que ela os via 
em anos. Este foi certamente um 
reencontro improvável. Ela estava 
feliz em vê-las e elas estavam felizes 
em vê-la. Elas tinham muito o que 
compartilhar e tinham anos para 
recuperar o atraso. Após a aula, elas 
decidiram tomar um café no café 
local próximo e conversaram por 
horas. Elas trocaram seus números de 
telefone e prometeram uma à outra 
que se encontrariam novamente em 
breve. Foi um dia lindo e um encontro 
surpreendente.

428. Velhas amigas428. Old Friends
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Martha loves decorating her house with 
old antiques. In fact, she loves finding 
little gems who have been abandoned to 
give them a second chance, no matter 
if they are clothes, objects or furniture. 
That’s why thrift stores are her favorite 
place to shop. She feels like there are 
many treasures that can be found in 
these stores. The other day, she got 
a new pair of shoes worth 100$ that 
she paid only 2$ for, a new hat from 
the 60s, some porcelain tea cups from 
Taiwan and an old sofa which looks 
perfect in her living room. Last week, 
she found a genuine leather coat for 
only 5$, a pashmina from India for 3$ 
and an antique guitar. Some people 
don’t understand her passion for thrift 
stores, but she believes this is only 
because they don’t know all of the great 
things you can find over there. One day, 
she is thinking of opening her own thrift 
store where she will sell every little 
treasure she accumulated through the 
years.

Marta adora decorar sua casa com 
coisas antigas. Na verdade, ela adora 
encontrar pequenas preciosidades 
que foram abandonadas para lhes 
dar uma segunda chance, sejam 
roupas, objetos ou móveis. É por 
isso que os brechós são seu lugar 
favorito para fazer compras. Ela 
sente que há muitos tesouros que 
podem ser encontrados nessas lojas. 
No outro dia, ela comprou um novo 
par de sapatos no valor de 100$ pelo 
qual pagou apenas 2$, um chapéu 
novo dos anos 60, algumas xícaras 
de chá de porcelana de Taiwan 
e um sofá velho que fica perfeito 
em sua sala de estar. Na semana 
passada, ela encontrou um casaco 
de couro genuíno por apenas 5$, 
uma pashmina da Índia por 3$ e um 
violão antigo. Algumas pessoas não 
entendem sua paixão por brechós, 
mas ela acredita que isso é apenas 
porque não sabem todas as grandes 
coisas que você pode encontrar ali. 
Um dia, ela está pensando em abrir 
seu próprio brechó, onde venderá 
cada pequeno tesouro que acumulou 
ao longo dos anos.

429. Decoração429. Decoration
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Jack thinks winter time is the best 
time of the year. In his opinion, every 
season has its own assets, but winter is 
simply magical. The white snow creates 
some of the most beautiful landscapes. 
It might be colder, but this is also the 
time of the year where we celebrate 
Christmas and New Year’s Eve with 
families and friends. Jack thinks there’s 
something mystical about winter and 
its snowflakes. According to him, the 
nicest part of the winter is that you 
can enjoy winter sports like skiing, 
snowboarding and ice-skating. Also, he 
likes to play with his children outside. 
He believes this is a great opportunity to 
have family time. Together, they make 
snowmen and angels in the snow. Jack 
has been loving wintertime since he was 
a kid himself and this is never going to 
change.

Jack acha que o inverno é a melhor 
época do ano. Na opinião dele, cada 
estação tem seus próprios trunfos, 
mas o inverno é simplesmente 
mágico. A neve branca cria algumas 
das mais belas paisagens. Pode ser 
mais frio, mas esta é também a época 
do ano em que celebramos o Natal e 
Véspera de Ano Novo com as famílias 
e amigos. Jack acha que há algo 
místico no inverno e seus flocos de 
neve. Segundo ele, a parte mais legal 
do inverno é poder praticar esportes 
de inverno como esqui, snowboard 
e patinação no gelo. Além disso, ele 
gosta de brincar com seus filhos ao 
ar livre. Ele acredita que esta é uma 
grande oportunidade para passar o 
tempo com a família. Juntos, eles 
fazem bonecos de neve e anjos na 
neve. Jack adora o inverno desde 
criança e isso nunca vai mudar.

430. Melhor estação430. Best season
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Karla works at a small restaurant in 
her hometown. She has been working 
there for years now and she is used to 
seeing the same customers. They know 
her well and she knows them well. 
One day, a new customer came to the 
restaurant. It was the first time she was 
seeing him. He for sure was not from 
here. When he sat down and asked to 
order, Karla automatically noticed he 
had no manners. He was being rude and 
was swearing. When he lit a cigarette 
in the middle of the restaurant, Karla 
was shocked. She told him “no smoking 
in here”, but the customer ignored her. 
She had to ask him five times before he 
understood he wasn’t allowed to smoke 
his cigarette in here. He left frustrated 
by the situation. Karla then thought 
for herself how lucky she was that her 
customers were not all like him.

Karla trabalha em um pequeno 
restaurante em sua cidade natal. Ela 
trabalha lá há anos e está acostumada 
a ver os mesmos clientes. Eles a 
conhecem bem e ela os conhece 
bem. Um dia, um novo cliente veio 
ao restaurante. Era a primeira vez 
que ela o via. Ele com certeza não 
era daqui. Quando ele se sentou e 
pediu para fazer o pedido, Karla 
percebeu automaticamente que 
ele não tinha boas maneiras. Ele 
estava sendo rude e estava xingando. 
Quando ele acendeu um cigarro no 
meio do restaurante, Karla ficou 
chocada.Ela disse a ele “não fume 
aqui”, mas o cliente a ignorou. Ela 
teve que perguntar a ele cinco vezes 
antes que ele entendesse que não 
tinha permissão para fumar seu 
cigarro aqui. Ele saiu frustrado com 
a situação. Karla então pensou por 
si mesma como era sortuda por seus 
clientes não serem todos como ele.

431. Cliente ruim431. Bad customer 
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One day, little Jimmy came back from 
school with a great idea. He told his 
mother that today, at school, he learned 
about the climate changing and how 
bad the pollution was affecting our 
planet. Jimmy is only 11 years old, but 
he has the conviction that something 
has to be done. His mother is really 
impressed and proud of his behavior. 
She’s happy to see that he takes 
environmental issues seriously even 
though he is a young boy. She tells him 
she knows one thing they can do to help 
this planet become a better world. She 
tells him about composting and explains 
how it works. Jimmy thinks the idea is 
amazing! He believes that with small 
initiatives like this one, the planet will 
slowly change and Mother Nature will 
stop suffering. That very day, Jimmy’s 
family started to do composting. Jimmy 
hopes they are going to keep that good 
habit for years and he hopes that it will 
inspire others.

Um dia, o pequeno Jimmy voltou 
da escola com uma grande ideia. 
Ele contou à mãe que hoje, na 
escola, aprendeu sobre as mudanças 
climáticas e como a poluição estava 
afetando nosso planeta. Jimmy tem 
apenas 11 anos, mas tem a convicção 
de que algo tem que ser feito. Sua 
mãe está realmente impressionada 
e orgulhosa do seu comportamento. 
Ela está feliz em ver que ele leva as 
questões ambientais a sério mesmo 
que ele é um menino. Ela diz a ele 
que sabe uma coisa que eles podem 
fazer para ajudar este planeta a se 
tornar um mundo melhor. Ela fala 
sobre a compostagem e explica como 
funciona. Jimmy acha que a ideia 
é incrível! Ele acredita que com 
pequenas iniciativas como esta, o 
planeta vai lentamente mudar e a Mãe 
Natureza vai parar de sofrer. Naquele 
mesmo dia, a família de Jimmy 
começou a fazer compostagem. 
Jimmy espera que eles mantenham 
esse bom hábito por anos e espera que 
isso inspire outras pessoas.

432. A natureza está mudando432. The nature is changing
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Yesterday was the day Tiffany was 
moving out of her apartment. She has 
found a new place to stay which is 
closer to her job. Since she was living 
by herself and since she doesn’t really 
have any family around her, she needed 
some help to move. Happily, some 
people came to give her a hand. Some 
of her coworkers helped pack the boxes, 
two of the neighbors helped move the 
furniture and a friend from her painting 
classes helped with the cleaning. It was 
a long and exhausting day but Tiffany 
was happy she had so many people 
giving her a hand. She was deeply 
grateful for their generosity. Without 
them, she would have been struggling. 
To thank them, she ordered some pizza 
with French Fries and cold drinks. Now, 
hopefully, she is going to like her new 
place.

Ontem foi o dia em que Tiffany estava 
se mudando de seu apartamento.Ela 
encontrou um novo lugar para ficar 
que está mais perto de seu trabalho. 
Como ela estava morando sozinha e 
como ela realmente não tem família 
ao seu redor, ela precisava de ajuda 
para se mudar. Felizmente, algumas 
pessoas vieram lhe dar uma mão. 
Alguns de seus colegas de trabalho 
ajudaram a embalar as caixas, dois 
dos vizinhos ajudaram a mover os 
móveis e uma amiga de suas aulas de 
pintura ajudou na limpeza. Foi um 
dia longo e exaustivo, mas Tiffany 
estava feliz por ter tantas pessoas lhe 
ajudando. Ela estava profundamente 
grata por sua generosidade. Sem eles, 
ela estaria lutando. Para agradecê-
los, ela pediu uma pizza com batatas 
fritas e bebidas geladas. Agora, 
esperançosamente, ela vai gostar de 
seu novo lugar.

433. Ajudando433. Helping
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Luke will always remember the day 
before Christmas, in 2008. That will 
always remain as the day he got arrested 
twice. Still now, he is feeling ashamed 
about it. That day, Luke got arrested 
because he was yelling in a public area, 
in the morning, and policemen thought 
he was drunk. Later that afternoon, 
they let him leave the police station 
because he seemed better. That’s only 
then that Luke started to drink for real 
and drove his car while he was drunk. 
That night, he got arrested a second 
time, mainly for the same reasons, but 
this time he was really drunk. Although 
he was severely punished for this, he is 
still feeling guilty about it. He knew he 
was young and not too smart. He hopes 
one day he will forget about these two 
bad events and hopefully, his family will 
forget about it as well.

Luke sempre se lembrará do dia 
anterior ao Natal, em 2008. Isso 
sempre permanecerá como o dia 
em que ele foi preso duas vezes. Até 
agora, ele se sente envergonhado. 
Naquele dia, Luke foi preso porque 
estava gritando em uma área pública, 
de manhã, e os policiais pensaram 
que ele estava bêbado. Mais tarde 
naquela tarde, eles o deixaram sair da 
delegacia porque ele parecia melhor. 
Foi só então que Luke começou a 
beber de verdade e dirigiu seu carro 
enquanto estava bêbado. Naquela 
noite, ele foi preso uma segunda 
vez, principalmente pelos mesmos 
motivos, mas desta vez ele estava 
muito bêbado. Embora ele tenha 
sido severamente punido por isso, 
ele ainda se sente culpado por isso. 
Ele sabia que era jovem e não muito 
inteligente. Ele espera que um dia 
ele esqueça esses dois eventos ruins 
e, esperançosamente, sua família 
também o esqueça.

434. Dois eventos ruins434. Two bad events 
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It was Wednesday night. Taylor was 
coming back from work, tired and 
exhausted. He had a long day and he 
was looking forward to relaxing. It was 
impossible for him to expect what was 
about to happen though. When he got 
home, there it was, on the balcony: a 
baby goose. Confused, he called his 
wife. “What’s up with the goose?” He 
asked. Why was there a baby goose on 
his balcony? That made no sense. His 
wife explained that she found the baby 
goose in the street, really hurt. Since she 
is a veterinarian, she knew she had to 
do something. She knew she had to do 
what’s good for the goose. She took him 
home to take care of him until he gets 
better. She promises Taylor that he will 
always stay on the balcony and he will 
never get inside the house. Although 
Taylor is unsure about the idea, he 
agrees with his wife; they have to do 
what’s good for the goose. Otherwise, 
the poor animal would die. Taylor 
finally accepted.

Era quarta-feira à noite. Taylor 
estava voltando do trabalho, cansado 
e exausto. Ele teve um longo dia 
e estava ansioso para relaxar. Era 
impossível para ele esperar o que 
estava prestes a acontecer. Quando 
chegou em casa, lá estava ele, na 
varanda: um filhote de ganso. 
Confuso, chamou sua esposa. “O que 
há com o ganso?” Ele perguntou. Por 
que havia um ganso na varanda? Isso 
não fazia sentido. Sua esposa explicou 
que encontrou o bebê ganso na rua, 
muito ferido. Como ela é veterinária, 
ela sabia que tinha que fazer alguma 
coisa. Ela sabia que tinha que fazer o 
que é bom para o ganso. Ela o levou 
para casa para cuidar dele até que 
ele melhorasse. Ela promete a Taylor 
que ele sempre ficará na varanda 
e nunca entrará em casa. Embora 
Taylor não tenha certeza sobre a 
ideia, ele concorda com sua esposa; 
eles têm que fazer o que é bom para o 
ganso. Caso contrário, o pobre animal 
morreria. Taylor finalmente aceitou.

435. 30.O bebê ganso435. The baby goose.
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Audrey and Mary, two coworkers, are 
thinking about going out for lunch 
today, but they don’t know where to 
go to. Audrey proposed a new sushi 
restaurant, but Mary is not a fan of 
seafood. She proposed instead to go to 
an Italian place, but Audrey had some 
pastas yesterday for dinner, so she 
would like something different. Unsure 
about what to do, the two girls decide 
to look in the local newspaper to see if 
there is any deal. Luckily, there was one 
interesting deal. There was a restaurant 
offering a “two for one” lunch. Basically, 
if they were paying for one lunch, they 
would get one free. Excited by the idea, 
the two girls choose to go to this place. 
Audrey had salmon and Mary had pizza. 
The food was delicious! Everything was 
going perfectly, until it was time to pay. 
When they saw the bill, they thought 
there must be a mistake. It was more 
expensive than it was supposed to be. 
When Audrey asked the waiter about 
the free lunch deal, he simply replied: 
“there’s no such thing as free lunch”. 
Confused, the two coworkers paid the 
total amount of the bill and left.

Audrey e Mary, duas colegas de 
trabalho, estão pensando em sair 
para almoçar hoje, mas não sabem 
para onde ir. Audrey propôs um 
novo restaurante de sushi, mas 
Mary não é fã de frutos do mar. Ela 
propôs ir a um restaurante italiano, 
mas Audrey comeu algumas massas 
ontem no jantar, então ela gostaria 
de algo diferente. Sem saber o que 
fazer, as duas garotas decidem 
procurar no jornal local para ver se 
há algum acordo. Felizmente, havia 
uma promoção interessante. Havia 
um restaurante que oferecia um 
almoço “dois por um”. Basicamente, 
se elas pagarem por um almoço, elas 
receberão um de graça. Animadas 
com a ideia, as duas meninas optam 
por ir a este lugar. Audrey comeu 
salmão e Mary comeu pizza. A comida 
estava deliciosa! Tudo estava indo 
perfeitamente, até a hora de pagar. 
Quando viram a conta, pensaram 
que devia haver um engano.  Era 
mais caro do que deveria ser. Quando 
Audrey perguntou ao garçom sobre 
a promoção do almoço grátis, ele 
simplesmente respondeu: “não existe 
almoço grátis”. Confusos, os dois 
colegas pagaram o valor total da conta 
e saíram

436. Saindo para o almoço436. Going out for lunch
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Vikas is really excited. Tonight, he is 
going to the casino with his wife Jenny. 
It’s the first time he is going there, but 
Jenny has been there a couple of times 
before. He can already picture himself 
winning thousands of dollars. He 
already knows what he would do with 
all that money. He would go for a trip 
to Jamaica. When he got to the casino, 
he felt confused. He is not sure how it 
works. Where is he supposed to get the 
free coins to play? Jenny had to tell him 
that there were no free coins. He has 
to give money to get the coins and then 
only he could go play. Vikas thinks this 
is completely wrong. Why would he pay 
to win? He thought he could play for 
free. Jenny thinks this is a little funny. 
How can Vikas think such a thing? Of 
course, paying to win is the main idea of 
casinos. Embarrassed, Vikas decided to 
play anyway, but only with 20$.

Vikas está realmente animado. Hoje 
à noite, ele vai ao cassino com sua 
esposa Jenny. É a primeira vez que ele 
vai lá, mas Jenny já esteve lá algumas 
vezes antes.Ele já pode se imaginar 
ganhando milhares de dólares. Ele 
já sabe o que faria com todo aquele 
dinheiro. Ele iria fazer uma viagem à 
Jamaica. Quando chegou ao cassino, 
sentiu-se confuso. Ele não tem certeza 
de como isso funciona. Onde ele 
deve conseguir as moedas grátis para 
jogar? Jenny teve que dizer a ele que 
não havia moedas grátis. Ele tem que 
dar dinheiro para pegar as moedas 
e só então ele poderia ir jogar. Vikas 
acha que isso está completamente 
errado. Por que ele pagaria para 
ganhar? Ele pensou que poderia 
jogar de graça. Jenny acha isso um 
pouco engraçado. Como Vikas pode 
pensar uma coisa dessas? Claro, 
pagar para ganhar é a ideia principal 
dos cassinos. Envergonhado, Vikas 
decidiu jogar mesmo assim, mas 
apenas com 20$.

437. Casino437. Casino
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Melinda is a french native speaker, but 
she has always wanted to learn english. 
She has been trying to learn it for a 
couple of years now, but it’s not going 
well. She is thinking maybe she should 
go to an English country to learn it. 
When her two friends give her a trip 
to Las Vegas for her birthday, she gets 
very excited. She is thinking maybe it is 
her chance to improve her English. She 
can’t believe her friends got her such a 
present, but she understands they have 
a lot of money. That night in Las Vegas 
though, she didn’t really get the chance 
to practice her English, but she didn’t 
mind because she ended up having the 
time of her life. She played all night in 
the casinos, she went to some famous 
shows and she danced with strangers. 
It was a once in a lifetime kind of 
experience!

Melinda é uma falante nativa de 
francês, mas sempre quis aprender 
inglês. Ela vem tentando aprender 
há alguns anos, mas não está indo 
bem. Ela está pensando que talvez 
ela deveria ir a um país inglês para 
aprender. Quando seus dois amigos 
lhe dão uma viagem a Las Vegas de 
aniversário, ela fica muito animada. 
Ela está pensando que talvez seja sua 
chance de melhorar seu inglês. Ela 
não pode acreditar que seus amigos 
lhe deram um presente assim, mas ela 
entende que eles têm muito dinheiro. 
Naquela noite em Las Vegas, porém, 
ela não teve a chance de praticar seu 
inglês, mas não se importou porque 
acabou tendo o melhor momento de 
sua vida. Ela jogou a noite toda nos 
cassinos, foi a alguns shows famosos 
e dançou com estranhos. Foi uma 
experiência única na vida!

438. Experiência de uma vida 
inteira

438. A lifetime kind of experience
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Erik has been living in the same 
apartment for five years now. He lives 
in a quiet neighborhood and he knows 
pretty much everyone around, but there 
is one exception. He has never met the 
girl next door from him. After five years, 
he can’t believe he never had the chance 
to talk with her, never had the chance 
to see what she looks like. Basically, 
the only thing he knows is that she is a 
girl and she is a nurse. At least, that’s 
what his friend, another neighbor, told 
him. One day, he hears a loud noise 
coming from her place. Thinking she 
might be in danger, Erik spontaneously 
decides to knock on the girl’s door. 
Unfortunately, no one is there. He 
knocks more and he tries to be loud. 
Still, no answer. Then suddenly, 
someone opens the door. It’s a man. 
Erik is confused. The man apologizes 
for the noises, he is moving in today and 
the furniture moving is making a lot of 
noise. Erik understands that this is his 
new neighbor and the girl is gone. He 
will never know who the girl next door 
was.

Erik mora no mesmo apartamento há 
cinco anos. Ele mora em um bairro 
tranquilo e conhece praticamente 
todo mundo ao redor, mas há uma 
exceção. Ele nunca conheceu a garota 
ao lado dele. Depois de cinco anos, 
ele não consegue acreditar que nunca 
teve a chance de falar com ela, nunca 
teve a chance de ver como ela é. 
Basicamente, a única coisa que ele 
sabe é que ela é uma menina e ela é 
uma enfermeira. Pelo menos, foi o 
que seu amigo, outro vizinho, disse 
a ele. Um dia, ele ouve um barulho 
alto vindo da casa dela. Pensando que 
ela pode estar em perigo, Erik decide 
espontaneamente bater na porta 
da garota. Infelizmente, ninguém 
está lá. Ele bate mais e tenta fazer 
barulho. Ainda sem resposta. Então, 
de repente, alguém abre a porta. 
É um homem. Erik está confuso. 
O homem pede desculpas pelos 
barulhos, ele está se mudando hoje 
e a movimentação dos móveis está 
fazendo muito barulho. Erik entende 
que este é seu novo vizinho e a garota 
se foi. Ele nunca saberá quem era a 
garota da porta ao lado.

439. A menina se foi439. The girl is gone.
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Miley is a good writer. In fact, she likes 
to write poems. She is only 11 years 
old, but she is surprisingly good. When 
one of her teachers asked her class to 
write a poem as one assignment, Miley 
got excited. She already knew what 
she would write about. She wants to 
write about her best friend: “My best 
friend’s name is Suzanna. Suzanna is 
always there for me, no matter if I am 
sad or happy. We both live on the same 
street so every Halloween, together, 
we scream trick or treat. She has a cat 
and his name is kit-kat. Suzanna is 
amazing and forever she will stay my 
best friend.” Miley’s teacher thinks her 
poem is cute, but this is not enough. 
Actually, she wants her to write about 
her favorite season. Unfortunately, 
Miley didn’t understand the task 
correctly. She decides to give her poem 
to Suzanna anyway and that makes her 
happy.

Miley é uma boa escritora. Na 
verdade, ela gosta de escrever 
poemas. Ela tem apenas 11 anos, mas 
é surpreendentemente boa. Quando 
um de seus professores pediu a sua 
turma para escrever um poema como 
uma tarefa, Miley ficou animada. 
Ela já sabia sobre o que escreveria. 
Ela quer escrever sobre sua melhor 
amiga: “O nome da minha melhor 
amiga é Suzanna. Suzanna está 
sempre lá para mim, não importa 
se estou triste ou feliz. Nós dois 
moramos na mesma rua, então todo 
Halloween, juntos, gritamos doces 
ou travessuras. Ela tem um gato e 
o nome dele é kit-kat. Suzanna é 
incrível e para sempre ela será minha 
melhor amiga.” A professora de Miley 
acha seu poema fofo, mas isso não é 
suficiente. Na verdade, ela quer que 
ela escreva sobre sua estação favorita. 
Infelizmente, Miley não entendeu a 
tarefa corretamente. Ela decide dar 
seu poema a Suzanna de qualquer 
maneira e isso a deixa feliz.

440. Um poema para Suzanna440. A poem for Suzanna
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Today is Friday and the weather is 
pleasant. Mark thinks this is the perfect 
moment to go for a walk in the park. 
He decides to go with his dog and he 
also invites his sister. Both of them 
go to the park to enjoy the peaceful 
day. They walk around the trees for 
an hour. Then, they decide to sit down 
and to look at the view. From where 
they are, they can see the river. It looks 
beautiful but it is getting a little cold. 
They can also hear some birds. Many 
different species of birds are in the park, 
including blackbirds. Mark’s dog tries 
to chase them, but all he does is scaring 
them which makes Mark frustrated. 
After their day, Mark and his sister go 
back to his house. They sit down on the 
balcony and think about the great day 
they just had. “That was an amazing day 
in the park” Mark says to his sister. She 
smiles and she agrees.

Hoje é sexta-feira e o clima está 
agradável. Mark acha que este é 
o momento perfeito para dar um 
passeio no parque. Ele decide ir com 
seu cachorro e também convida sua 
irmã. Ambos vão ao parque para 
aproveitar o dia tranquilo. Eles 
andam ao redor das árvores por uma 
hora. Então, eles decidem sentar 
e olhar a vista. De onde eles estão, 
eles podem ver o rio. Parece lindo, 
mas está ficando um pouco frio. 
Eles também podem ouvir alguns 
pássaros. Muitas espécies diferentes 
de pássaros estão no parque, 
incluindo melros. O cachorro de 
Mark tenta persegui-los, mas tudo o 
que ele faz é assustá-los, o que deixa 
Mark frustrado. Depois do dia, Mark 
e sua irmã voltam para sua casa. 
Eles se sentam na varanda e pensam 
no grande dia que acabaram de ter. 
“Aquele foi um dia incrível no parque” 
Mark diz para sua irmã. Ela sorri e 
concorda.

441. O clima é agradável441. The weather is pleasant
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One of Gen’s favorite activities is to 
go to the movies. Whenever there is 
a new movie out, she tries to go. She 
never goes by herself though, she likes 
to go with some friends. Her favorite 
movies to watch in theaters are horror 
movies. Since the screen is bigger and 
the sounds are louder, she feels like she 
is taking part in the movies, which is a 
fun experience. Sometimes she screams 
and then she gets shy because she is not 
in her living room by herself, she is with 
a lot of strangers. She is thinking maybe 
she is disturbing them. No one ever said 
a bad comment to her though. Also, 
she likes when the movies are three-
dimensional. The other day, she went 
to watch Star Wars in 3D. She loved it. 
She thought everything felt so real, as 
if she was living in the moment with 
the characters. Gen is always looking 
forward to going out to the movies.

Uma das atividades favoritas do Gen 
é ir ao cinema. Sempre que há um 
novo filme, ela tenta ir. Ela nunca 
vai sozinha, ela gosta de ir com 
alguns amigos. Seus filmes favoritos 
para assistir nos cinemas são filmes 
de terror. Como a tela é maior e os 
sons mais altos, ela sente que está 
participando de um filme, o que é 
uma experiência divertida. Às vezes 
ela grita e depois fica tímida porque 
ela não está sozinha na sala dela, ela 
está com um monte de estranhos. Ela 
está pensando que talvez ela os esteja 
perturbando. Ninguém nunca fez 
um comentário ruim para ela. Além 
disso, ela gosta quando os filmes são 
tridimensionais. No outro dia, ela foi 
assistir Star Wars em 3D. Ela adorou. 
Ela achava que tudo parecia tão real, 
como se estivesse vivendo o momento 
com os personagens. Gen está sempre 
ansioso para ir ao cinema.

442. Filmes de terror442. Horror movies
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Jackson loves to play with his cousins 
during the summer. Every year, all of 
his family goes to a cottage near a lake. 
All of his aunts, uncles and cousins 
come. Sometimes, they play games. 
Last year, they were always playing 
baseball. This year, they are getting 
bored with that game. They are looking 
for a new game to entertain themselves. 
Jackson is thinking maybe they should 
have a water balloon war. Everyone 
agrees with the idea. They go to the 
store and they buy a couple of balloons 
with different shapes and colors. Then, 
they go back to the cottage and start 
filling them with water. The war didn’t 
last too long. Within 20 Minutes, all 
the balloons were gone, but they had 
so much fun. One of Jackson’s cousins 
threw a balloon at his mother. At first, 
she was mad, but then, everyone started 
to laugh. It was a really great day. 
Maybe they will have another water 
balloon war next year.

Jackson adora brincar com seus 
primos durante o verão. Todos 
os anos, toda sua família vai para 
uma casa perto de um lago. Todas 
as suas tias, tios e primos vêm. Às 
vezes, eles jogam. No ano passado, 
eles estavam sempre brincando com 
uma bola de beisebol. Este ano, eles 
estão ficando entediados com esse 
jogo. Eles estão procurando um novo 
jogo para se divertir. Jackson está 
pensando que talvez eles devessem 
ter uma guerra de balões de água. 
Todos concordam com a ideia. Eles 
vão à loja e compram alguns balões 
com formas e cores diferentes. Então, 
eles voltam para a casa e começam 
a enchê-los com água. A guerra não 
durou muito. Em 20 minutos, todos 
os balões desapareceram, mas eles 
se divertiram muito. Um dos primos 
de Jackson jogou um balão em sua 
mãe. No começo, ela ficou brava, mas 
depois todos começaram a rir. Foi um 
ótimo dia. Talvez eles tenham outra 
guerra de balões de água no ano que 
vem.

443. Uma guerra engraçada443. A funny war
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Kurt is still studying. He is doing a 
degree in social work. He has two 
more years before getting his diploma. 
Until then, he doesn’t really know 
what to do. During the year, he tries 
to stay concentrated on his studies 
only. He doesn’t work because he 
has too many things to study and 
too many assignments to complete. 
When summer comes, he gets a job, 
a summer job. Every year, it changes. 
Two years ago, he was a waiter at a 
restaurant. Last year, he was working 
in a supermarket. This summer, he is 
looking for something different. He is 
thinking of being a monitor in a camp 
for disabled children. He is thinking 
maybe this is going to be more related 
to what he is studying. He decides to 
apply for the job. Two days later, he gets 
a call for an interview. The interview 
goes well and the very same day, he 
gets the job. Kurt is really happy, this is 
going to be his best summer job so far.

Kurt ainda está estudando. Ele está 
se formando em serviço social. Ele 
tem mais dois anos antes de obter seu 
diploma. Até então, ele realmente não 
sabe o que fazer. Durante o ano, ele 
tenta se concentrar apenas em seus 
estudos. Ele não trabalha porque tem 
muitas coisas para estudar e muitas 
tarefas para completar. Quando chega 
o verão, ele consegue um emprego, 
um emprego de verão. A cada ano, 
isso muda. Dois anos atrás, ele era 
garçom em um restaurante. No ano 
passado, ele estava trabalhando em 
um supermercado. Este verão, ele 
está procurando algo diferente. Ele 
está pensando em ser um monitor 
em um acampamento para crianças 
deficientes. Ele está pensando que 
talvez isso esteja mais relacionado 
ao que ele está estudando. Ele decide 
se candidatar ao emprego. Dois dias 
depois, ele recebe uma ligação para 
uma entrevista. A entrevista vai 
bem e no mesmo dia, ele consegue o 
emprego. Kurt está muito feliz, este 
vai ser o seu melhor trabalho de verão 
até agora.

444. O monitor444. The monitor 
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Janet and Nick are not doing well as a 
couple. They have been married for 10 
years now, but things are starting to get 
complicated. The truth is, Janet cheated 
on Nick and Nick won’t forgive her. He 
asked for a divorce. The divorce is a 
huge storm for both of them, but also 
for their three children. With the help of 
two lawyers, they managed everything. 
Nick is going to keep the house, but 
Janet is going to keep the two cars. Also, 
the children are going to stay with Nick 
during the week and they will spend the 
weekends over at Janet’s new house. 
This way, they won’t have to change 
schools. Janet is devastated. She knows 
this is her fault, but she has a lot of 
regrets. She decides to go live in another 
city, far from Nick. This is a new, fresh 
beginning for both of them. The divorce 
was difficult, but they got through it and 
somehow, they are proud of themselves.

Janet e Nick não estão indo bem 
como um casal. Eles estão casados 
há 10 anos, mas as coisas estão 
começando a ficar complicadas. A 
verdade é que Janet traiu Nick e 
Nick não vai perdoá-la. Ele pediu o 
divórcio. O divórcio é uma grande 
tempestade para os dois, mas também 
para os três filhos. Com a ajuda de 
dois advogados, eles conseguiram 
tudo. Nick vai ficar com a casa, mas 
Janet vai ficar com os dois carros. 
Além disso, as crianças vão ficar com 
Nick durante a semana e eles vão 
passar os fins de semana na nova 
casa de Janet. Dessa forma, eles não 
terão que mudar de escola. Janet 
está devastada. Ela sabe que isso 
é culpa dela, mas ela tem muitos 
arrependimentos. Ela decide ir 
morar em outra cidade, longe de 
Nick. Este é um novo começo para 
ambos. O divórcio foi difícil, mas eles 
superaram e, de alguma forma, estão 
orgulhosos de si mesmos.

445. Eles querem quebrar445. They want to break up
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Every Saturday night, Kevin stays at 
home and studies. This week, things are 
different. His friend Tim convinced him 
to go out and have some drinks at the 
university pub. Kevin isn’t too excited 
about the idea, but he says yes anyway. 
His only condition is that he wants to be 
back home before 1 AM. Tim and Kevin 
enjoy their night at the pup. They meet 
new people and dance with strangers. 
Kevin sees time flying by and tells Tim 
he wants to leave. Tim asks him to stay, 
just for one last drink. Kevin accepts. 
The two of them keep dancing and 
enjoying themselves. One hour later, 
Kevin can’t believe he is still not home 
yet. He tells Tim that he wants to leave. 
Once again, Tim replies that they will 
leave after one last drink. The same 
thing goes on and on for the next two 
hours. Kevin ended up going to bed at 
4 AM. The last drink was not only one 
last drink, it turned out to be five last 
drinks. At least, they had a lot of fun.

Todos os sábados à noite, Kevin fica 
em casa e estuda. Esta semana, as 
coisas estão diferentes. Seu amigo 
Tim o convenceu a sair e tomar uns 
drinques no pub da universidade. 
Kevin não está muito animado com 
a ideia, mas ele diz sim de qualquer 
maneira. Sua única condição é que 
ele queira estar de volta em casa 
antes da 1 da manhã. Tim e Kevin 
aproveitam sua noite no bar. Eles 
conhecem novas pessoas e dançam 
com estranhas. Kevin vê o tempo 
voando e diz a Tim que quer ir 
embora. Tim pede que ele fique, só 
para uma última bebida. Kevin aceita. 
Os dois continuam dançando e se 
divertindo. Uma hora depois, Kevin 
não consegue acreditar que ainda 
não está em casa. Ele diz a Tim que 
quer ir embora. Mais uma vez, Tim 
responde que eles vão sair depois de 
uma última bebida. A mesma coisa 
continua e continua pelas próximas 
duas horas. Kevin acabou indo para a 
cama às 4 da manhã. A última bebida 
não foi apenas uma última bebida, 
acabou sendo cinco últimas bebidas. 
Pelo menos, eles se divertiram muito.

446. Foi dormir tarde446. Going to bed late.
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Michael is working for a TV channel. 
He is a reporter for a morning show. 
Every morning, his routine is the same. 
He likes his team and he enjoys his job. 
One day, his boss tells him that he will 
have a new co-worker and that both of 
them are going to share the same job. 
Michael is unhappy. He doesn’t want 
to share his tasks with someone else. 
When Michael meets the new guy, he 
gets even more frustrated. He knows 
him very well. His new teammate is 
Mark, the reporter from the night 
show. Mark the reporter has always 
been rude to Michael. He is not really 
a nice person. Sometimes, he makes 
fun of him. Michael tries to complain 
to his boss, but his boss won’t change 
his mind. Every morning, both of them 
have to work together from now on. 
With the weeks passing by, things are 
getting better. Actually, Michael and 
Mark are starting to be good friends. 
After all, Mark the reporter is not that 
bad.

Michael está trabalhando para um 
canal de TV. Ele é repórter de um 
programa matinal. Todas as manhãs, 
sua rotina é a mesma. Ele gosta de 
sua equipe e gosta de seu trabalho. 
Um dia, seu chefe lhe diz que terá 
um novo colega de trabalho e que os 
dois vão dividir o mesmo trabalho. 
Michael está infeliz. Ele não quer 
compartilhar suas tarefas com outra 
pessoa. Quando Michael conhece 
o novo cara, ele fica ainda mais 
frustrado. Ele o conhece muito bem. 
Seu novo companheiro de equipe 
é Mark, o repórter do programa 
noturno. Mark, o repórter, sempre 
foi rude com Michael. Ele não é 
realmente uma pessoa legal. Às vezes, 
ele zoa dele. Michael tenta reclamar 
com seu chefe, mas seu chefe não 
muda de ideia. Todas as manhãs, 
ambos têm que trabalhar juntos a 
partir de agora. Com o passar das 
semanas, as coisas vão melhorando. 
Na verdade, Michael e Mark estão 
começando a ser bons amigos. Afinal, 
Mark o repórter não é tão ruim assim.

447. Um novo colega de trabalho447. A new co-worker
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Jimmy’s mother is a nice person with a 
kind heart. She has always been there 
for her son. Lately, she isn’t doing well. 
She is very ill. Jimmy is getting worried 
for her and he doesn’t know how to 
help her. Since things are getting worse 
every day, Jimmy decides to take his 
mother to the hospital. She has to go 
through a lot of different tests. After 
a couple of hours, doctors are still not 
able to say what is happening to her. 
This is making Jimmy very frustrated. 
They have to wait three days before 
doctors can diagnose something. She 
has cancer. Jimmy is devastated. He 
knows his mother doesn’t deserve such 
a thing. She deserves peace of mind 
and love. During the next four months 
of treatments, he is staying with her. 
Happily, things are getting better. One 
day, on Jimmy’s birthday, the doctors 
gave him the greatest news of all: his 
mom’s cancer was gone, the treatments 
went well and now, she was going to get 
better. This was the best birthday gift 
for Jimmy.

A mãe de Jimmy é uma pessoa 
legal com um coração bondoso. 
Ela sempre esteve lá para seu filho. 
Ultimamente, ela não está bem. 
Ela está muito doente. Jimmy está 
ficando preocupado com ela e ele 
não sabe como ajudá-la. Como as 
coisas estão piorando a cada dia, 
Jimmy decide levar a mãe para o 
hospital. Ela tem que passar por 
muitos exames diferentes. Depois 
de algumas horas, os médicos ainda 
não são capazes de dizer o que está 
acontecendo com ela. Isso está 
deixando Jimmy muito frustrado. 
Eles têm que esperar três dias antes 
que os médicos possam diagnosticar 
algo. Ela tem câncer. Jimmy está 
devastado. Ele sabe que sua mãe não 
merece tal coisa. Ela merece paz de 
espírito e amor. Durante os próximos 
quatro meses de tratamentos, ele fica 
com ela. Felizmente, as coisas estão 
melhorando. Um dia, no aniversário 
de Jimmy, os médicos lhe deram 
a maior notícia de todas: o câncer 
de sua mãe havia desaparecido, os 
tratamentos correram bem e agora 
ela ia melhorar. Este foi o melhor 
presente de aniversário para Jimmy.

448. A recuperação448. The recovery
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Hanna has been going to the same bar 
with her friends every Thursday night 
since the beginning of her semester. 
She likes going there because the vibe 
is nice and people are always friendly. 
Also, the alcohol isn’t too expensive. 
Her friends make fun of her because 
they think she likes to come here only 
for the bartender. Indeed, Hanna likes 
the bartender. She thinks he is really 
attractive, but she believes he is not 
into her. Surprisingly, one day, he gets 
her a drink and tells her it’s on him. 
She can’t believe it. Does the bartender 
like her? She decides to ask him his 
number and two days later, they went 
on their first date. This was the best 
date Hanna ever had. They went to a 
fancy restaurant and then they went to 
the movie theater. Slowly, things are 
getting more serious between them. 
Three months later, the bartender isn’t 
just the bartender of Hanna’s favorite 
bar anymore. He is her boyfriend and 
that makes her very happy.

Hanna tem ido ao mesmo bar com 
seus amigos todas as quintas-feiras 
à noite desde o início do semestre. 
Ela gosta de ir lá porque a vibração 
é boa e as pessoas são sempre 
amigáveis. Além disso, o álcool não 
é muito caro. Seus amigos zombam 
dela porque acham que ela gosta de 
vir aqui apenas para o barman. Na 
verdade, Hanna gosta do barman. Ela 
acha que ele é realmente atraente, 
mas acredita que ele não está na 
dela. Surpreendentemente, um dia, 
ele pega uma bebida para ela e diz 
que é por sua conta. Ela não pode 
acreditar. O barman gosta dela? Ela 
decide perguntar o número dele e dois 
dias depois, eles foram ao primeiro 
encontro. Este foi o melhor encontro 
que Hanna já teve. Eles foram a um 
restaurante chique e depois foram ao 
cinema. Lentamente, as coisas estão 
ficando mais sérias entre eles. Três 
meses depois, o barman não é mais 
apenas o barman do bar favorito de 
Hanna. Ele é o namorado dela e isso a 
deixa muito feliz.

449. O novo namorado de Hanna449. Hanna’s new boyfriend
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Benjamin is getting bored. He doesn’t 
like his job anymore, he doesn’t have 
many friends and he recently split 
up with his girlfriend. He thinks he 
needs something new. Years before, 
Benjamin used to be a traveler. He used 
to go everywhere around the globe, 
but with time, he stopped doing so. 
Now, he is thinking it would be a good 
idea to start again. One night, he took 
the map of the world, closed his eyes, 
and pointed anywhere with his finger. 
When he opened his eyes, his finger was 
on Hawaii. That’s all he needed to be 
convinced: he is going to go to Hawaii. 
Two weeks later, he was in the plane. 
He stayed there for 1 month. It was 
simply amazing. The landscapes were 
incredible. He had the chance to trek 
a volcano and also to learn to surf on 
the bluest water. His trip to Hawaii was 
simply the best thing that could possibly 
happen to him. He knows this is only 
the beginning of many other trips.

Benjamin está ficando entediado. Ele 
não gosta mais de seu trabalho, não 
tem muitos amigos e recentemente 
se separou da namorada. Ele acha 
que precisa de algo novo. Anos antes, 
Benjamin costumava ser um viajante. 
Ele costumava ir a todos os lugares ao 
redor do mundo, mas com o tempo, 
ele parou de fazê-lo. Agora, ele está 
pensando que seria uma boa ideia 
começar de novo. Uma noite, ele 
pegou o mapa do mundo, fechou os 
olhos e apontou para qualquer lugar 
com o dedo. Quando abriu os olhos, 
seu dedo estava no Havaí. Era tudo o 
que ele precisava para se convencer: 
ele vai para o Havaí. Duas semanas 
depois, ele estava no avião. Ficou lá 
1 mês. Foi simplesmente incrível. As 
paisagens eram incríveis.Ele teve a 
chance de caminhar em um vulcão e 
também aprender a surfar na água 
mais azul. Sua viagem ao Havaí foi 
simplesmente a melhor coisa que 
poderia acontecer com ele. Ele sabe 
que este é apenas o começo de muitas 
outras viagens.

450. Ele precisa de uma viagem450. He needs a trip.
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Lisa and her husband are both retired. 
They have been living in the same town 
for 35 years, the same place where 
they had their two children, James 
and Claudia. James is now living in 
California, across the country, and 
Claudia is living in Europe with her 
two daughters. Lisa and her husband 
are missing them every day. Every 
Christmas, they either see one or the 
other. The four of them haven’t been 
together at the same time for 5 years. 
This year, they want to have a family 
reunion. They want the four of them 
to be reunited. That’s exactly what 
is going to happen on Easter. This 
family reunion brings a lot of joy in 
Lisa’s heart. She can’t believe this is 
happening. She is even happier when 
she knows that all of her grandchildren 
are also coming. This Easter will remain 
as one of the best moments she has ever 
had with her big and lovely family. Her 
husband is also deeply grateful.

Lisa e seu marido estão aposentados. 
Eles moram na mesma cidade há 35 
anos, no mesmo lugar onde tiveram 
seus dois filhos, James e Claudia. 
James agora está morando na 
Califórnia, do outro lado do país, e 
Claudia está morando na Europa com 
suas duas filhas. Lisa e seu marido 
sentem falta deles todos os dias. Todo 
Natal, eles vêem um ou outro. Os 
quatro não estão juntos ao mesmo 
tempo há 5 anos. Este ano, eles 
querem ter uma reunião de família. 
Eles querem que os quatro se reúnam. 
É exatamente o que vai acontecer na 
Páscoa. Esta reunião de família traz 
muita alegria no coração de Lisa. 
Ela não pode acreditar que isso está 
acontecendo. Ela fica ainda mais feliz 
quando sabe que todos os seus netos 
também estão chegando. Esta Páscoa 
permanecerá como um dos melhores 
momentos que ela já teve com sua 
família grande e adorável. Seu marido 
também é profundamente grato.

451. Todos juntos451. Everybody  together.
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“What is your biggest fear?” Asked 
Jonas to his youngest daughter, Kate. 
“Losing my dog”, she replies. Kate tells 
Jonas how her dog, called Puppet, is 
just like her best friend. She got him 
when she was only five and now she is 
12 so she grew up with him basically. 
She says that if she loses him, it’s 
going to be too much pain to handle. 
Puppet and her enjoy walking in the 
park together. Also, they play together 
sometimes. She throws a ball at him 
and he always brings it back. Jonas 
tells Kate that she shouldn’t be scared 
of losing Puppet. He tells her that it 
won’t happen anytime soon and that if 
it ever happens, they will get a new dog. 
Kate is horrified to hear such a thing. 
She doesn’t want a new dog, she wants 
‘Puppet’. She wants ‘Puppet’ forever. He 
is a friend to her, a brother. She cannot 
just get a new one and forget about him. 
That would be impossible.

“Qual é o seu maior medo?” 
Perguntou Jonas para sua filha mais 
nova, Kate. “Perder meu cachorro”, 
ela responde. Kate diz a Jonas que 
seu cachorro, chamado Puppet, é seu 
melhor amigo. Ela o pegou quando 
ela tinha apenas cinco anos e agora 
ela tem 12, então ela cresceu com 
ele basicamente. Ela diz que se ela 
perdê-lo, vai ter muita dor para lidar. 
Puppet e ela gostam de passear no 
parque juntos. Além disso, eles jogam 
juntos às vezes. Ela joga uma bola 
nele e ele sempre a traz de volta. 
Jonas diz a Kate que ela não deveria 
ter medo de perder Puppet. Ele diz a 
ela que isso não acontecerá tão cedo 
e que, se acontecer, eles terão um 
novo cachorro. Kate fica horrorizada 
ao ouvir tal coisa. Ela não quer um 
novo cachorro, ela quer ‘Puppet’. Ela 
quer ‘Puppet’ para sempre. Ele é um 
amigo para ela, um irmão. Ela não 
pode simplesmente comprar um novo 
e esquecê-lo. Isso seria impossível.

452. Um medo452. A fear
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Rich lives in New York City, in the 
Upper West Side, a well-prized 
neighborhood. He loves Manhattan 
even if it is very busy. He didn’t grow 
up in New York though. He grew up in 
a tiny city, a couple of kilometers from 
there. Whenever someone asks him 
where he is from, he always answers 
the same thing. He says he is from 
a big city and a small town. Indeed, 
Manhattan is his new home now and 
sometimes, he has a hard time believing 
this isn’t his hometown. He feels like 
he belongs here. His job is here and his 
new friends as well. On the other hand, 
he can’t deny how connected he still 
feels with the small town he is from. His 
high school friends are still living there 
and so are his parents, his sister and 
his brother. Also, all of his childhood 
memories are from there. That’s 
why when someone asks him such a 
question, he can’t decide. His heart 
belongs in two very different places.

Rich mora em Nova York, no 
Upper West Side, um bairro muito 
valorizado. Ele ama Manhattan, 
mesmo que seja muito movimentada. 
Ele não cresceu em Nova York. 
Ele não cresceu em Nova York, no 
entanto. Ele cresceu em uma pequena 
cidade, a alguns quilômetros de lá. 
Sempre que alguém lhe pergunta de 
onde ele é, ele sempre responde a 
mesma coisa. Ele diz que é de uma 
cidade grande e uma cidade pequena. 
De fato, Manhattan é sua nova casa 
agora e, às vezes, ele tem dificuldade 
em acreditar que esta não é sua 
cidade natal. Ele se sente como se ele 
pertencesse aqui. Seu trabalho está 
aqui e seus novos amigos também. 
Por outro lado, ele não pode negar o 
quão conectado ainda se sente com 
a pequena cidade de onde é. Seus 
amigos do ensino médio ainda moram 
lá, assim como seus pais, sua irmã e 
seu irmão. Além disso, todas as suas 
memórias de infância são de lá. É por 
isso que quando alguém lhe faz essa 
pergunta, ele não consegue decidir. 
Seu coração pertence a dois lugares 
muito diferentes.

453. Dois lugares diferentes453. Two different places
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Joe just graduated with a degree in 
physics and mathematics. He has 
been studying for so many years now. 
He can’t believe school years are now 
behind him. Now, it is time to look for 
a job. Joe starts by looking at online 
ads. He looks for places in the town he 
lives in right now, but he is also open 
minded about going to other places. 
The only problem is that he can’t 
find anything he likes. He decides to 
look in the local newspaper instead. 
Still, there is nothing interesting. He 
decides to call the place where he did 
an internship during his bachelor’s. He 
tells the employer that he is finally done 
studying and he has his diploma. He is 
ready to work and he is wondering if 
they need someone. Happily, they were 
recruiting right now. Joe can’t believe 
how lucky he is. The best part is that 
they already know him since he went 
there for an internship before. Looking 
for a job was easier than he thought.

Joe acabou de se formar em física e 
matemática. Já estuda há tantos anos. 
Ele não pode acreditar que os anos 
escolares estão agora para trás. Agora, 
é hora de procurar um emprego. 
Joe começa analisando anúncios 
online. Ele procura lugares na cidade 
em que mora agora, mas também 
tem a mente aberta para ir a outros 
lugares. O único problema é que ele 
não consegue encontrar nada de que 
goste. Ele decide procurar no jornal 
local em vez disso. Ainda assim, não 
há nada de interessante. Ele decide 
ligar para o local onde estagiou 
durante o bacharelado. Ele diz ao 
empregador que finalmente terminou 
de estudar e tem seu diploma. Ele 
está pronto para trabalhar e ele está 
se perguntando se eles precisam de 
alguém. Felizmente, eles estavam 
recrutando agora. Joe não pode 
acreditar o quão sortudo ele é. A 
melhor parte é que eles já o conhecem 
desde que ele foi fazer um estágio 
antes. Procurar um emprego era mais 
fácil do que ele pensava.

454. Joe está formado454. Joe got graduated
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Kimberly needs to go shopping. She 
needs new clothes, a new chair for her 
desk, some house supplies and the 
groceries for the week. She is feeling 
exhausted because she knows this is 
going to be a long day. She will first 
have to go to the clothing store, then to 
a furniture store and then to the grocery 
store. The three stores are far from each 
other so she will have to drive around. 
On her way to the clothing store, she 
notices the superstore. That gives her 
a good idea. Instead of going to three 
different places, she is going to find 
everything she needs there. That’s what 
she decides to do. She is happy with 
her idea. She finds a new pair of jeans 
and three t-shirts, a new chair and also 
a lamp which was on sale, and all the 
groceries she needed. Also, it turned 
out to be very cheap. That was a smart 
move to decide to go to the superstore.

Kimberly precisa ir às compras.
Ela precisa de roupas novas, uma 
cadeira nova para a escrivaninha, 
alguns suprimentos para a casa e os 
mantimentos da semana. Ela está se 
sentindo exausta porque sabe que 
este será um longo dia. Ela terá que 
ir primeiro à loja de roupas, depois 
a uma loja de móveis e depois ao 
supermercado. As três lojas estão 
longe uma da outra, então ela terá 
que dirigir por aí. A caminho da loja 
de roupas, ela percebe a superloja. 
Isso dá a ela uma boa ideia. Em vez 
de ir a três lugares diferentes, ela vai 
encontrar tudo o que precisa lá. É isso 
que ela decide fazer. Ela está feliz com 
sua ideia. Ela está feliz com sua ideia. 
Ela encontra um novo par de jeans 
e três camisetas, uma cadeira nova e 
também uma luminária que estava em 
promoção, e todos os mantimentos 
de que precisava. Além disso, ficou 
muito barato. Essa foi uma jogada 
inteligente para decidir ir à superloja.

455. Novos produtos455. New stuff. 
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“Getting my license is my dream, it’s 
the next thing I want to achieve.” tells 
George to his father. His father is happy 
to hear that. He thinks George is finally 
ready to take driving lessons and to get 
his driving license. He is old enough. It 
is going to cost a lot of money though, 
so his father wants to make sure George 
is really ready to invest himself in the 
classes. George agrees to give his 100%. 
His father knows how determined he 
is. He thinks he is going to do a good 
job. He accepts to help him during 
the weekends. Together, they will go 
for rides so that George can practice. 
Also, he agrees to pay for the classes. 
It’s going to be his birthday gift. It 
takes a while, but after a couple of 
months, George finally gets his license. 
He believes that this is one of his best 
achievements. Everyone is proud of 
him. .

“Conseguir minha CNH é meu 
sonho, é a próxima coisa que quero 
alcançar.” diz George a seu pai. Seu 
pai está feliz em ouvir isso. Ele acha 
que George está finalmente pronto 
para ter aulas de direção e tirar sua 
carteira de motorista. Ele tem idade 
suficiente. Vai custar muito caro, 
então seu pai quer ter certeza de que 
George está realmente pronto para 
investir nas aulas. George concorda 
em dar seu 100%. Seu pai sabe como 
ele é determinado. Ele acha que vai 
fazer um bom trabalho. Ele aceita 
ajudá-lo durante os fins de semana. 
Juntos, eles vão passear para que 
George possa praticar. Além disso, 
ele concorda em pagar pelas aulas. 
Vai ser o presente de aniversário 
dele. Demora um pouco, mas depois 
de alguns meses, George finalmente 
consegue sua CNH. Ele acredita 
que esta é uma de suas melhores 
conquistas. Todos estão orgulhosos 
dele.

456. Motorista456. Driver
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Ben, his wife Tanya and their two young 
kids are on a flight. They are going to 
Florida, but the kids ignore the reason 
why. It’s a surprise. They think they are 
going to visit their grandparents who 
live there. Actually, they are going to 
see their grandparents, but it’s much 
more than that. They are also going to 
Disneyland. When the parents finally 
tell them, they can’t believe it. They get 
very excited. It’s going to be their first 
time in Disneyland. When they arrive, 
Jim, the youngest, is most particularly 
excited to see Mickey and Minnie. Karl, 
the oldest, cares more about the rolling 
coasters and the many attractions. 
They stayed there for one week, in a 
very nice hotel. On the third day, the 
grandparents also joined them. All 
together, they enjoyed different kinds 
of activities. This family trip was a real 
success and everyone was happy. They 
stayed in Florida one more week near 
the beach.

Ben, sua esposa Tanya e seus dois 
filhos pequenos estão em um voo. 
Eles estão indo para a Flórida, mas 
as crianças ignoram o motivo. É uma 
surpresa. Acham que vão visitar os 
avós que moram lá. Na verdade, 
eles vão ver seus avós, mas é muito 
mais do que isso. Eles também estão 
indo para a Disneylândia. Quando 
os pais finalmente contam, eles não 
conseguem acreditar. Eles ficam 
muito animados. Será a primeira 
vez deles na Disneylândia. Quando 
eles chegam, Jim, o mais novo, está 
particularmente animado para ver 
Mickey e Minnie. Karl, o mais velho, 
se preocupa mais com as montanhas-
russas e as muitas atrações. Eles 
ficaram lá por uma semana, em um 
hotel muito bom. No terceiro dia, 
os avós também se juntaram a eles. 
Todos juntos, eles desfrutaram de 
diferentes tipos de atividades. Esta 
viagem em família foi um verdadeiro 
sucesso e todos ficaram felizes. 
Ficaram na Flórida mais uma semana 
perto da praia.

457. Uma surpresa457. A surprise
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Alicia cannot believe what happened 
to her last week. She is a social worker 
and she works for an NGO who takes 
care of homeless people. Last Monday, 
there was this old poor man who came 
to the NGO and stayed the night. 
Normally, the people who come there 
leave the next morning, but this man 
didn’t want to leave. Actually, he asked 
Alicia to help him. He told her he was a 
very creative person and he wanted to 
express himself through his creativity. 
Alicia thought this was a very amazing 
idea, but the man didn’t know how he 
wanted to do this. Alicia had the idea 
of calling two of her good friends. One 
is an artist and the other is a musician. 
She thought maybe they could talk with 
the poor man about their passions, 
perhaps that could inspire him. That’s 
exactly what happened. The artist, the 
poor man and the musician had a long 
conversation together, and the old man 
was then convinced of what he wanted 
to do: he wanted to be a painter.

Alicia não pode acreditar no que 
aconteceu com ela na semana 
passada. Ela é assistente social e 
trabalha para uma ONG que cuida de 
moradores de rua. Na segunda-feira 
passada, teve um pobre velho que 
veio para a ONG e passou a noite. 
Normalmente, as pessoas que chegam 
lá saem na manhã seguinte, mas esse 
homem não queria sair. Na verdade, 
ele pediu a Alicia para ajudá-lo. Ele 
disse a ela que era uma pessoa muito 
criativa e queria se expressar através 
de sua criatividade. Alicia achou que 
era uma ideia muito incrível, mas o 
homem não sabia como queria fazer 
isso. Alicia teve a ideia de ligar para 
dois de seus bons amigos. Um é 
artista e o outro é músico. Ela pensou 
que talvez pudessem conversar com 
o pobre homem sobre suas paixões, 
talvez isso pudesse inspirá-lo. Foi 
exatamente isso que aconteceu. O 
artista, o pobre e o músico tiveram 
uma longa conversa e o velho se 
convenceu do que queria fazer: queria 
ser pintor.

458. Pintor458. Painter
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Amanda and her friends are very close 
to each other. They are a group of seven 
girls, always hanging together. They 
have a similar routine every week. 
Normally, they go to Julie’s place on 
Tuesday nights to play board games, 
they go to Flora on Friday nights 
to drink and they go for brunch on 
Sunday mornings. Recently, things are 
changing. All of them got new smart 
phones. Although they are still hanging 
together all the time, they are always 
looking at their phones, scrolling down 
their Facebook feeds and posting new 
pictures on Instagram. Technology 
is starting to tear them apart. They 
don’t talk as much, they don’t share 
as much. Amanda is starting to think 
the evils of technology is a bad thing 
for them. She suggests that whenever 
they are together, they should put their 
phone away. Everyone agrees. This was 
actually a really good idea. Now things 
are getting back like they used to be.

Amanda e suas amigas são muito 
próximas uma da outra. Eles são 
um grupo de sete garotas, sempre 
andando juntas. Eles têm uma 
rotina semelhante a cada semana. 
Normalmente, elas vão para a casa 
de Julie nas noites de terça para 
jogar jogos de tabuleiro, elas vão para 
Flora nas noites de sexta para beber 
e elas vão para um café da manhã 
reforçado nas manhãs de domingo. 
Recentemente, as coisas estão 
mudando. Todas elas têm smartphone 
novos. Embora elas ainda estejam 
juntas o tempo todo, elas estão 
sempre olhando para seus telefones, 
rolando seus feeds do Facebook e 
postando novas fotos no Instagram. A 
tecnologia está começando a separá-
las. Elas não falam tanto, elas não 
compartilham tanto. Amanda está 
começando a pensar que os males da 
tecnologia são uma coisa ruim para 
elas. Ela sugere que, sempre que 
estiverem juntas, deixem o telefone 
de lado. Todas concordam. Esta foi 
realmente uma boa ideia. Agora as 
coisas estão voltando como antes.

459. Amigas íntimas459. Close Friends
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Anthony is 7 years old and he is a big 
fan of Disney movies. He watched 
them all, from Lion King to Cinderella. 
He enjoyed all of them. When his 
parents told him they were going to 
Disneyland, he was the happiest little 
kid. He couldn’t believe it. They stayed 
there for four days, but his first day 
was his favorite. That’s when he met 
many mascots. He met Mickey, Minnie, 
Winnie and many more. That’s also 
when he saw Cinderella castle. He 
was so impressed by it. It was simply 
magical. Anthony ate a lot of cotton 
candy that day and he had the chance to 
watch some shows during the evening. 
When he went to bed that night, he was 
very grateful. He said thank you to his 
parents. He didn’t sleep well though. 
He was just too excited, thinking about 
tomorrow, thinking about what was 
going to happen next. That first day in 
Disneyland was the best of all.

Anthony tem 7 anos e é um grande 
fã de filmes da Disney.Ele assistiu a 
todos, de Rei Leão a Cinderela. Ele 
gostou de todos eles. Quando seus 
pais lhe disseram que iam para a 
Disneylândia, ele ficou muito feliz. 
Ele não podia acreditar. Eles ficaram 
lá por quatro dias, mas seu primeiro 
dia foi seu favorito. Foi quando 
ele conheceu muitos mascotes. Ele 
conheceu Mickey, Minnie, Winnie 
e muitos mais. Foi também quando 
ele viu o castelo de Cinderela. Ele 
ficou tão impressionado com isso. 
Foi simplesmente mágico. Anthony 
comeu muito algodão doce naquele 
dia e teve a oportunidade de assistir a 
alguns shows durante a noite. Quando 
ele foi para a cama naquela noite, 
ficou muito agradecido. Ele agradeceu 
aos pais. Mas ele não dormiu bem. Ele 
estava muito animado, pensando no 
amanhã, pensando no que aconteceria 
a seguir. Aquele primeiro dia na 
Disneylândia foi o melhor de todos.

460. O melhor dia em tudo460. The best day of all
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It was night and Kelly was sleeping. She 
had a long day and she was very tired. 
All day, all she was thinking about was 
to go to bed so as soon as she arrived 
home, that’s what she did. Around 
11PM, she heard some noises coming 
from outside. It woke her up. She was a 
little scared. “What is that sound?” She 
thought to herself. She decided to go 
back to bed and to forget about it. Then 
suddenly, it started again. It sounded 
like explosions. Kelly was starting to 
get really worried. She looked through 
the window and that’s when she saw 
it: those were fireworks. Surprised, 
she didn’t understand why there were 
so many fireworks tonight. They were 
beautiful though. They were very big 
and so colorful. That’s only when she 
grabbed her phone to look at the time 
that she saw the date: today was the 4th 
of July. That explained why there were 
so many fireworks. How did she forget 
about this? She laughed at herself a 
little bit, she enjoyed the show, then she 
went to bed and fell asleep again.

Era a noite e Kelly estava dormindo. 
Ela teve um longo dia e estava muito 
cansada. Durante todo o dia, ela só 
pensava em ir para a cama, então 
assim que chegasse em casa, foi o 
que ela fez. Por volta das 23h, ela 
ouviu alguns barulhos vindos do lado 
de fora. Isso a despertou. Ela estava 
um pouco assustada. “O que é esse 
som?” Ela pensou consigo mesma. Ela 
decidiu voltar para a cama e esquecer 
isso. Então, de repente, começou 
de novo. Parecia explosões. Kelly 
estava começando a ficar realmente 
preocupada. Ela olhou pela janela 
e foi quando viu: eram fogos de 
artifício. Surpresa, ela não entendia 
por que havia tantos fogos de artifício 
esta noite. Mas eram lindos. Eles 
eram muito grandes e tão coloridos. 
Foi só quando ela pegou o celular 
para ver a hora que viu a data: hoje 
era 4 de julho. Isso explicava por que 
havia tantos fogos de artifício. Como 
ela se esqueceu disso? Ela riu um 
pouco de si mesma, gostou do show, 
depois foi para a cama e adormeceu 
novamente.

461. Som assustador461. Scary Sound
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Nancy is having a lot of problems 
these days. She is splitting up with 
her boyfriend and she is feeling very 
sad because she doesn’t have many 
friends to talk with about this situation. 
One day, she decides to open herself 
to one of her co-workers, Jennifer. 
Jennifer tries to comfort Nancy, but 
she is obviously a little uncomfortable. 
They don’t know much about each 
other. Nancy tells Jennifer how she 
is alone, how she has no one to talk 
with. Because she feels bad for Nancy, 
Jennifer tells her that she is always 
welcome to come over at her place 
anytime if she needs to. That same 
night, Nancy is feeling lonely. She then 
remembers Jennifer’s proposition and 
she decides to head to her place. It was 
2 AM. When Jennifer opens the door, 
she is furious. It’s late in the night 
and she is sleeping. She feels sorry for 
Nancy, but she can’t help right now. 
After all, she wasn’t really inviting her 
to come over anytime soon.

Nancy está tendo muitos problemas 
nos dias de hoje.Ela está se separando 
do namorado e está muito triste 
porque não tem muitos amigos para 
conversar sobre essa situação. Um 
dia, ela decide se abrir para uma de 
suas colegas de trabalho, Jennifer. 
Jennifer tenta confortar Nancy, 
mas ela está obviamente um pouco 
desconfortável. Elas não sabem muito 
uma da outra. Nancy diz a Jennifer 
como ela está sozinha, como ela não 
tem com quem conversar. Porque ela 
se sente mal por Nancy, Jennifer diz 
a ela que ela é sempre bem-vinda em 
sua casa a qualquer hora, se precisar. 
Nessa mesma noite, Nancy está se 
sentindo sozinha. Ela então se lembra 
da proposta de Jennifer e decide ir 
para sua casa. Eram 2 da manhã. 
Quando Jennifer abre a porta, ela fica 
furiosa. É tarde da noite e ela está 
dormindo. Ela sente pena de Nancy, 
mas não pode ajudar agora. Afinal, ela 
não a estava convidando para vir tão 
cedo.

462. Problemas de Nancy462. Nancy’s problems
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Janice has been hosting her brother 
Joshua for the last few months. Joshua 
was short with money and he needed a 
place to stay, otherwise, he was going 
to end up in the streets. Janice didn’t 
want that to happen, so she welcomed 
him for a couple of weeks. The couple 
of weeks slowly became a couple of 
months. Joshua isn’t really helping her 
at home. He doesn’t clean his dishes, 
he doesn’t pay for anything and he is 
always complaining about everything. 
Although Janice loves him, she is 
getting tired of treating him like a child. 
She tells him it is time for him to find 
his own apartment. At first, Joshua is 
under shock. He didn’t know she was 
going to tell him such a thing. After 
having a conversation about it though, 
he understands better. He knows it is 
time for him to move. He starts looking 
in the newspapers for some flats. He 
finds one not too far from his sister’s 
place. Two weeks later, he was moving 
in there.

Janice tem hospedado seu irmão 
Joshua nos últimos meses. Joshua 
estava com pouco dinheiro e 
precisava de um lugar para ficar, 
caso contrário, acabaria nas 
ruas. Janice não queria que isso 
acontecesse, então ela o recebeu por 
algumas semanas. Algumas semanas 
lentamente se tornou em alguns 
meses. Joshua não está realmente 
ajudando ela em casa. Ele não lava a 
louça, não paga nada e está sempre 
reclamando de tudo. Embora Janice 
o ame, ela está ficando cansada de 
tratá-lo como uma criança. Ela diz a 
ele que é hora de ele encontrar seu 
próprio apartamento. A princípio, 
Joshua está em choque. Ele não sabia 
que ela ia lhe dizer uma coisa dessas. 
Depois de ter uma conversa sobre 
isso, porém, ele entende melhor. Ele 
sabe que é hora de ele se mudar. Ele 
começa a procurar nos jornais alguns 
apartamentos. Ele encontra um não 
muito longe da casa de sua irmã. 
Duas semanas depois, ele estava se 
mudando para lá.

463. Um apartamento para 
Janice

463. An apartment for Janice
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Halloween is Christopher’s favorite 
holiday. He loves wearing a costume, 
most of the time a scary one, and 
walking around in the streets, knocking 
on strangers’ doors, asking for trick 
or treat. The only problem is that he 
is now turning 16 years old and many 
people think this is too old to trick 
or treat. Even his mom tells him that 
he shouldn’t do so. She thinks that 
people will refuse to give him candies, 
pretending he is too old for this. 
Christopher knows his mom has a good 
point, but he doesn’t want to accept it. 
He decides to wear his new costume 
anyway and to go knock on doors. 
When he comes back to his home after, 
he admits to his mom that it wasn’t a 
big success. Happily though, he still 
got some candies, including many 
chocolates. He has less than what he 
used to get back when he was a kid, but 
he is still happy.

O Dia das Bruxas é o feriado favorito 
de Christopher. Ele adora vestir 
uma fantasia, na maioria das vezes 
assustadora, e andar pelas ruas, 
batendo na porta de estranhos, 
pedindo doces ou travessuras. O 
único problema é que ele agora 
está completando 16 anos e muitas 
pessoas pensam que isso é muito 
velho para doces ou travessuras. Até 
sua mãe lhe diz que ele não deveria 
fazer isso. Ela acha que as pessoas 
vão se recusar a lhe dar doces, 
fingindo que ele é velho demais para 
isso. Christopher sabe que sua mãe 
tem razão, mas não quer aceitar. 
Ele decide usar sua nova fantasia 
de qualquer maneira para bater nas 
portas. Quando ele volta para sua 
casa depois, ele admite para sua 
mãe que não foi um grande sucesso. 
Felizmente, ele ainda ganhou alguns 
doces, incluindo muitos chocolates. 
Ele tem menos do que costumava 
receber quando era criança, mas 
ainda está feliz.

464. Feriado Favorito464. Favorite  Holiday
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Every time Zoey goes to the hairdresser, 
she is a little uncomfortable. She 
doesn’t know if she is supposed to leave 
a tip or not. After all, a hairdresser isn’t 
like a waitress, but is she supposed 
to thank her by giving her a little tip? 
She is confused. She asked some of 
her friends before, and some said they 
do leave a tip, but others said it wasn’t 
necessary. Some leave only 2$ while 
others leave up to 10$. One day, she 
decides to simply ask her hairdresser. 
This is an awkward conversation, 
but at least now she will know. Her 
hairdresser was really surprised by her 
question. She told her that leaving a 
tip wasn’t necessary, but it was always 
appreciated. She also said that it 
depends if she is happy with the service 
or not. Zoey understands better. From 
now on, she is leaving a tip according to 
the service she received. Sometimes, the 
tip is big and other times, she leaves less 
money.

Toda vez que Zoey vai ao cabeleireiro, 
ela fica um pouco desconfortável. 
Ela não sabe se ela deve deixar 
uma gorjeta ou não. Afinal, uma 
cabeleireira não é como uma 
garçonete, mas ela deveria agradecê-
la dando-lhe uma gorjeta? Ela 
perguntou a alguns de seus amigos 
antes, e alguns disseram que deixam 
uma gorjeta, mas outros disseram 
que não era necessário. Alguns 
deixam apenas 2$, enquanto outros 
deixam até 10$. Um dia, ela decide 
simplesmente perguntar a sua 
cabeleireira. Esta é uma conversa 
estranha, mas pelo menos agora 
ela vai saber. Sua cabeleireira 
ficou realmente surpresa com sua 
pergunta. Ela disse que deixar uma 
gorjeta não era necessário, mas era 
sempre apreciado. Ela também disse 
que depende se ela está satisfeita 
com o serviço ou não. Zoey entende 
melhor. A partir de agora, ela está 
deixando uma gorjeta de acordo com 
o atendimento que recebeu. Às vezes, 
a gorjeta é grande e outras, ela deixa 
menos dinheiro.

465. O Cabeleireiro465. The Hairdresser
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Paolo has had strong headaches for 
two days. He doesn’t know what to do 
anymore. It’s taking a lot of space in his 
mind and he can feel that his energy is 
going low which affects his work. His 
brother suggests a kind of pill which 
would help him. Paolo has never heard 
of these before, but he is willing to try 
them. That night, he goes to the drug 
store and tries to buy the pills. “They 
are not sold over the counter” says the 
Pharmacist. Confused, Paolo called 
his brother. He explains the situation, 
saying he wasn’t able to get the pills 
because they are not sold without a 
prescription. His brother tells him that 
this is wrong. He suggests another place 
to go buy them, another place where he 
will for sure be able to get them. Paolo 
goes to the other drug store, but still, 
it’s impossible. Since he doesn’t have 
time to go to the doctor, he gives up. His 
headache disappeared the next day.

Paolo teve fortes dores de cabeça por 
dois dias. Ele não sabe mais o que 
fazer. Está ocupando muito espaço 
em sua mente e ele pode sentir que 
sua energia está diminuindo, o que 
afeta seu trabalho. Seu irmão sugere 
uma espécie de pílula que o ajudaria. 
Paolo nunca ouviu falar deles antes, 
mas ele está disposto a experimentá-
los. Naquela noite, ele vai à farmácia 
e tenta comprar os comprimidos. 
“Eles não são vendidos sem receita”, 
diz o farmacêutico. Confuso, Paolo 
ligou para o irmão. Ele explica a 
situação, dizendo que não conseguiu 
comprar as pílulas porque elas não 
são vendidas sem receita médica. Seu 
irmão diz a ele que isso está errado. 
Ele sugere outro lugar para comprá-
los, outro lugar onde com certeza 
poderá comprá-los. Paolo vai para a 
outra farmácia, mas mesmo assim, é 
impossível.Como não tem tempo de ir 
ao médico, desiste. Sua dor de cabeça 
desapareceu no dia seguinte.

466. Dores de cabeça fortes466. Strong Headaches
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Rachel has always dreamed of seeing 
the entire United States. So far, she has 
been only in California and in Arizona. 
She is trying to think of a creative 
way to see all of the states in a short 
period of time. After reading about the 
different options possible and after 
talking with her friend Donna about it, 
she is thinking that she could see the 
50 states in 50 weeks. She could stay in 
each state for a week. Donna is also very 
excited about this idea and she seems 
willing to get part of it. It seems short, 
but they think it is doable. Because it 
requires a lot of preparation, they agree 
that they will go next summer. That 
gives them a full year to get ready and 
to plan everything properly. A year 
later, they are ready to go. This is a 
very exciting project finally happening. 
Rachel couldn’t be happier; her dream 
of seeing the entire United States is 
about to come true.

Rachel sempre sonhou em conhecer 
os Estados Unidos inteiros. Até agora, 
ela esteve apenas na Califórnia e no 
Arizona. Ela está tentando pensar em 
uma maneira criativa de ver todos 
os estados em um curto período 
de tempo. Depois de ler sobre as 
diferentes opções possíveis e depois 
de conversar com sua amiga Donna 
sobre isso, ela está pensando que 
poderia ver os 50 estados em 50 
semanas. Ela poderia ficar em cada 
estado por uma semana. Donna 
também está muito animada com 
essa ideia e parece disposta a fazer 
parte dela. Parece curto, mas elas 
acham que é realizável. Por exigir 
muita preparação, eles concordam 
que irão no próximo verão.Isso lhes 
dá um ano inteiro para se preparar e 
planejar tudo corretamente. Um ano 
depois, elas estão prontas para ir. 
Este é um projeto muito emocionante 
finalmente acontecendo. Rachel não 
poderia estar mais feliz; seu sonho 
de ver os Estados Unidos inteiro está 
prestes a se tornar realidade.

467. Um grande sonho467. A big dream
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Melania likes to go grocery shopping. 
Before going, she always writes down 
a list of the things she needs. Today, 
she needs to buy things for breakfast. 
She starts in the fruit aisle where she 
gets fruit. She gets some strawberries, 
apples and oranges. Then, she heads to 
the meat aisle to get bacon. Her family 
loves to eat bacon for breakfast. After 
that, she needs milk and eggs as well 
as butter. Once she got everything, 
Melania thinks it is time to pay, but 
somehow, she thinks she is forgetting 
something. She takes a look at her list. 
She was right; she needs more than 
that. She needs to get jam, bread and 
peanut butter. She goes back down the 
aisles and looks for them. She is ready 
to go pay for real this time. Since she 
has three children, she always buys 
a huge quantity of everything. Quite 
often, grocery shopping is expensive, 
but today, surprisingly, it turned out to 
be cheap.

Melania gosta de fazer compras no 
supermercado. Antes de ir, ela sempre 
escreve uma lista das coisas de que 
precisa. Hoje, ela precisa comprar 
coisas para o café da manhã. Ela 
começa no corredor de frutas onde 
ela obtém frutas. Ela pega alguns 
morangos, maçãs e laranjas. Então, 
ela vai para o corredor de carnes para 
pegar bacon. Sua família adora comer 
bacon no café da manhã. Depois 
disso, ela precisa de leite e ovos, 
além de manteiga. Uma vez que ela 
conseguiu tudo, Melania acha que é 
hora de pagar, mas de alguma forma, 
ela acha que está esquecendo alguma 
coisa. Ela dá uma olhada em sua lista. 
Ela estava certa; ela precisa de mais 
do que isso. Ela precisa de geleia, pão 
e manteiga de amendoim. Ela volta 
pelos corredores e procura por eles. 
Ela está pronta para pagar de verdade 
desta vez. Como ela tem três filhos, 
ela sempre compra uma quantidade 
enorme de tudo. Muitas vezes, fazer 
compras no supermercado é caro, 
mas hoje, surpreendentemente, 
acabou sendo barato.

468. Lista de alimentos468. List of food
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Patricia loves to go to shopping centers 
to shop. She is a fashion victim so she is 
always looking for new clothes to buy. 
Her favorite part of shopping is when 
things are on sale. For example, at the 
end of the summer, summer clothes 
are always cheaper, when they are on 
sale. That’s normally when she buys 
the most. One time, she got a pair of 
sunglasses worth 200$ for only 80$. 
She was really happy. Today, she is 
expecting to find some great sales as 
well. She noticed that her favorite store 
was having the biggest sale of the year. 
When she got there, everything was just 
like she expected. She has a tight budget 
though, so she can’t afford to spend 
more than 150$. While shopping, she 
calculates everything thinking it’s going 
to cost her 148$. Unfortunately, when 
she gets to the cashier, she gets bad 
news. She forgot to calculate the sales 
tax, so the price of her bill is way higher 
than she thought. She has to give up on 
some clothes.

Patricia adora ir aos shoppings para 
fazer compras. Ela é uma vítima 
da moda, então ela está sempre 
à procura de roupas novas para 
comprar. Sua parte favorita das 
compras é quando as coisas estão 
em promoção. Por exemplo, no 
final do verão, as roupas de verão 
são sempre mais baratas, quando 
estão em promoção. Normalmente 
é quando ela compra mais. Uma 
vez, ela conseguiu um par de óculos 
de sol no valor de 200$ por apenas 
80$. Ela estava realmente feliz. 
Hoje, ela espera encontrar ótimas 
promoções também. Ela notou que 
sua loja favorita estava tendo a maior 
promoção do ano. Quando ela chegou 
lá, tudo estava exatamente como ela 
esperava. Ela tem um orçamento 
apertado, então ela não pode gastar 
mais de 150$. Enquanto faz compras, 
ela calcula tudo pensando que vai lhe 
custar 148$. Infelizmente, quando 
ela chega ao caixa, ela recebe más 
notícias. Ela esqueceu de calcular o 
imposto sobre vendas, então o preço 
de sua conta é muito mais alto do que 
ela pensava. Ela tem que desistir de 
algumas roupas.

469. O fim do verão469. The end of the summer
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Yvana is tired of boys trying to flirt with 
her. She has been single for quite a long 
time now, but she is happy with her 
situation. She is not looking for a man. 
Whenever someone tries to flirt with 
her, she always stays cold, especially 
when they start telling her things 
about themselves. She likes to simply 
reply “Oh, Really?”, in a sarcastic way, 
because she doesn’t care. If a boy tells 
her he has a car, she is going to say “Oh, 
Really?”. When another one tells her he 
has money, she will answer the same. 
Basically, she is never impressed by 
what boys tell her. She hopes one day 
one man will be interested in her and 
will ask questions about her instead 
of just talking about himself. Then 
maybe she will stop being so sarcastic. 
Maybe she will start showing that she 
is interested. So far though, it doesn’t 
seem like it is going to happen anytime 
soon.

Yvana está cansada de garotos 
tentando flertar com ela. Ela está 
solteira há muito tempo, mas está 
feliz com sua situação. Ela não está 
procurando um homem. Sempre 
que alguém tenta flertar com ela, 
ela sempre fica fria, especialmente 
quando eles começam a contar 
coisas sobre si mesmos. Ela gosta de 
simplesmente responder “Ah, Sério?”, 
de forma sarcástica, porque ela não 
se importa.Se um garoto lhe disser 
que tem um carro, ela vai dizer “Ah, 
é mesmo?”. Quando outro lhe disser 
que tem dinheiro, ela responderá o 
mesmo. Basicamente, ela nunca fica 
impressionada com o que os garotos 
dizem a ela. Ela espera que um dia 
um homem se interesse por ela e 
faça perguntas sobre ela em vez de 
apenas falar sobre si mesmo. Então 
talvez ela pare de ser tão sarcástica. 
Talvez ela comece a mostrar que está 
interessada. Até agora, porém, não 
parece que vai acontecer tão cedo.

470. Flertar470. Flirting
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Julianna owns a daycare where she 
takes care of 10 young children with the 
help of another woman. Every day, she 
is running all over the house, trying to 
respond to every child’s needs. Some 
days, things are easy and slow, but 
other days, it’s really intense. Because 
of her job and because her schedule 
varies a lot, she doesn’t have much time 
to take care of herself. If she had time, 
she would love to do more sports. On 
the other hand, she feels like owning 
a daycare is more than sports. She is 
always around, always stressing. She 
doesn’t think doing some sports would 
be more demanding than her job. When 
she sees it this way, she doesn’t feel too 
guilty about not doing any sports or 
not training. She knows a lot of people 
wouldn’t be able to do what she does. 
Children can be really cute and amazing 
but they can also be very tiring.

Julianna é dona de uma creche onde 
cuida de 10 crianças pequenas com a 
ajuda de outra mulher. Todos os dias, 
ela está correndo por toda a casa, 
tentando responder às necessidades 
de cada criança. Alguns dias, as coisas 
são fáceis e lentas, mas outros dias, 
é muito intenso. Por causa de seu 
trabalho e porque sua agenda varia 
muito, ela não tem muito tempo 
para cuidar de si mesma. Se ela 
tivesse tempo, ela adoraria fazer mais 
esportes. Por outro lado, ela sente 
que ter uma creche é mais do que 
esportes. Ela está sempre por perto, 
sempre estressada. Ela não acha 
que praticar alguns esportes seria 
mais exigente do que seu trabalho. 
Quando ela vê dessa forma, ela não se 
sente muito culpada por não praticar 
nenhum esporte ou não treinar. Ela 
sabe que muitas pessoas não seriam 
capazes de fazer o que ela faz. As 
crianças podem ser realmente fofas 
e incríveis, mas também podem ser 
muito cansativas.

471. Creche471. Daycare
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Luke is 7 years old. His parents decided 
to subscribe him to soccer classes 
because they think sport is important. 
It is essential to teach kids to be active 
and also, to learn how to cooperate as 
a team. This is the first time that Luke 
plays soccer. He is not really sure how 
it is supposed to be played. When the 
ball rolls towards him, he tries to catch 
it with his hands. His coach whistled 
and screamed “Time out!”. He then 
explains to Luke that in soccer, only the 
legs and feet are being used to play with 
the ball. Luke says he understands. The 
game starts again. Same thing happens 
again. Luke tries to catch the ball with 
his hands. The coach has to whistle 
again and to scream the same thing 
“Time Out!”. The coach is starting to 
get impatient with Luke. Luke doesn’t 
seem to understand the rules. The same 
thing happens a third time: “Time out!”. 
This is it – the coach asks Luke to leave. 
Luke will try to learn another sport 
instead.

Lucas tem 7 anos. Seus pais decidiram 
inscrevê-lo em aulas de futebol 
porque acham que o esporte é 
importante. É essencial ensinar as 
crianças a serem ativas e também 
aprender a cooperar em equipe. 
Esta é a primeira vez que Luke joga 
futebol. Ele não tem certeza de como 
deve ser jogado. Quando a bola rola 
em sua direção, ele tenta pegá-la com 
as mãos. Seu treinador assobiou e 
gritou “Tempo!”. Ele então explica a 
Luke que no futebol, apenas as pernas 
e os pés serão usados para jogar com 
a bola. Luke diz que entende. O jogo 
recomeça.A mesma coisa acontece 
novamente. Luke tenta pegar a bola 
com as mãos.O treinador tem que 
assobiar novamente e gritar a mesma 
coisa “Tempo!”. O treinador está 
começando a ficar impaciente com 
Luke. Luke parece não entender as 
regras. A mesma coisa acontece uma 
terceira vez: “Tempo!”. É isso – o 
treinador pede a Luke para sair. Luke 
tentará aprender outro esporte.

472. Luke vai jogar futebol472. Luke will play soccer
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It was late at night and it was raining 
outside. Richard was coming back 
from the movie theater by himself, in 
his car. He was trying to stay focused 
on the road, but his eyes were closing 
by themselves. He was very tired. 
Suddenly, he hit something. Horrified, 
he stopped his car on the side of the 
road and got out. He tried to see if there 
was an animal. It turned out to be a 
Pigeon. The pigeon wasn’t dead, but he 
was suffering. Richard felt guilty, the 
poor animal was fighting for his life. He 
had the good idea to call a veterinarian 
that he knows. He knew he was offering 
24 hours services. The veterinarian 
told him to take the pigeon with him to 
his office. Richard took the pigeon and 
drove with him to the veterinarian’s 
office. It took a couple of hours, but he 
was able to save him. Richard couldn’t 
believe he did such a thing, but he is 
happy to know he saved a pigeon that 
night.

Era tarde da noite e chovia lá fora. 
Richard estava voltando do cinema 
sozinho, em seu carro. Ele estava 
tentando manter o foco na estrada, 
mas seus olhos estavam se fechando 
sozinhos. Ele estava muito cansado. 
De repente, ele bateu em alguma 
coisa. Horrorizado, ele parou o carro 
na beira da estrada e saiu. Tentou 
ver se havia um animal. Acabou 
sendo um pombo. O pombo não 
estava morto, mas estava sofrendo. 
Richard se sentiu culpado, o pobre 
animal estava lutando por sua vida. 
Ele teve a boa ideia de chamar um 
veterinário que ele conhece. Ele 
sabia que estava oferecendo 24 horas 
de serviços. O veterinário disse-lhe 
para levar o pombo com ele para o 
seu consultório. Richard pegou o 
pombo e o levou para o consultório do 
veterinário. Demorou algumas horas, 
mas ele conseguiu salvá-lo. Richard 
não podia acreditar que fez uma coisa 
dessas, mas está feliz em saber que 
salvou um pombo naquela noite.

473. Richard salvou um animal473. Richard saved an animal
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Kenny has a restaurant called Kenny’s 
restaurant. It’s a fast-food restaurant 
offering cheap meals like burgers and 
hot-dogs. It is not very popular. Most 
people say it is only for the old and 
homeless. People think it’s not worth 
much. One day, Kenny decides to prove 
people wrong. He started to change 
the appearance of the restaurant. He 
renovated the inside and the outside. 
Suddenly, more people started to 
come. Just because it looked better, it 
was attracting more people. He didn’t 
change the menu or the prices though. 
All the recipes stayed the same. People 
couldn’t believe it. It was so good and 
delicious. Only in a couple of weeks, 
Kenny’s restaurant started to be very 
popular among different kinds of 
people. Still today, it is considered as 
one the best places to eat at in town. 
No one will ever again tell him that his 
place is only for the old and homeless.

O Kenny tem um restaurante 
chamado Restaurante do Kenny. 
É um restaurante de fast-food que 
oferece refeições baratas como 
hambúrgueres e cachorros-quentes. 
Não é muito popular.A maioria das 
pessoas diz que é apenas para os 
idosos e sem-teto. As pessoas acham 
que não vale muito. Um dia, Kenny 
decide provar que as pessoas estão 
erradas. Ele começou a mudar a 
aparência do restaurante. Renovou 
o interior e o exterior. De repente, 
mais pessoas começaram a vir. 
Só porque parecia melhor, estava 
atraindo mais pessoas. Ele não 
mudou o menu ou os preços. Todas as 
receitas permaneceram as mesmas. 
As pessoas não podiam acreditar. 
Era tão bom e delicioso. Apenas em 
algumas semanas, o restaurante de 
Kenny começou a ser muito popular 
entre diferentes tipos de pessoas. 
Ainda hoje, é considerado como um 
dos melhores lugares para comer na 
cidade. Ninguém mais lhe dirá que 
seu lugar é apenas para idosos e sem-
teto.

474. Refeições baratas474. Cheap meals
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It was midnight and Izabella was 
sleeping. She woke up suddenly 
because of a small, not too loud sound. 
It was coming from her laptop. It was 
a Facebook message. She opened it. 
It was from a man she didn’t know. 
The man was asking her what she was 
doing. She decided not to reply and to 
go back to sleep. Then, she heard the 
same sound again. The same person 
was still trying to talk to her. The man 
could see she read the message so he 
was being insistent. Izabella decided 
to reply. She told him that she was 
busy and that she wasn’t interested in 
talking with him. The man started to 
be more and more insistent and to be 
rude. Izabella started to be scared so 
she turned off her Facebook. The next 
morning, the conversation was gone 
which was really odd. Maybe it was only 
a dream? Izabella will never know how 
it happened and who it was, but that 
night really scared her.

Era meia-noite e Izabella estava 
dormindo. Ela acordou de repente por 
causa de um som pequeno, não muito 
alto. Estava vindo de seu laptop. 
Era uma mensagem do Facebook. 
Ela o abriu. Era de um homem que 
ela não conhecia. O homem estava 
perguntando o que ela estava fazendo. 
Ela decidiu não responder e voltar 
a dormir. Então, ela ouviu o mesmo 
som novamente. A mesma pessoa 
ainda estava tentando falar com 
ela.O homem podia ver que ela leu 
a mensagem, então ele estava sendo 
insistente. Izabella decidiu responder. 
Ela lhe disse que estava ocupada e que 
não estava interessada em falar com 
ele. O homem começou a ser cada 
vez mais insistente e rude. Izabella 
começou a ficar com medo, então ela 
desligou seu Facebook. Na manhã 
seguinte, a conversa se foi, o que foi 
muito estranho. Talvez fosse apenas 
um sonho? Izabella nunca saberá 
como aconteceu e quem foi, mas 
aquela noite realmente a assustou.

475. Uma Mensagem475. A Message 
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Lynn isn’t a fan of paintball, but when 
her friend Tommy suggested playing 
it in the city streets, she got intrigued. 
She played once on a court which she 
didn’t like much, but playing in the city 
streets seems very fun. Tommy and 
Lynn decide to try it together. They 
subscribe to the activity as a team. It’s 
organized by one of Tommy’s friends. 
The streets are closed to the public. It’s 
only for people playing paintball. It is 
very fun because you can hide behind 
buildings. It’s difficult though because 
the playground is very wide. It’s difficult 
to find people. The game lasted 2 hours, 
which seems long, but it wasn’t really. 
Time flew by very quickly. Tommy and 
Lynn are now covered in different colors 
like yellow and green. They took a lot of 
pictures as a souvenir and they laughed 
a lot. They will probably participate next 
year if the activity is still going on.

Lynn não é fã de paintball, mas 
quando seu amigo Tommy sugeriu 
jogar nas ruas da cidade, ela ficou 
intrigada. Ela jogou uma vez em uma 
quadra que não gostou muito, mas 
jogar nas ruas da cidade parece muito 
divertido. Tommy e Lynn decidem 
tentar juntos.  Eles se inscrevem 
na atividade como uma equipe.É 
organizado por um dos amigos de 
Tommy. As ruas estão fechadas ao 
público. É apenas para pessoas que 
jogam paintball. É muito divertido 
porque você pode se esconder atrás 
de prédios. É difícil, porém, porque o 
playground é muito amplo. É difícil 
encontrar pessoas. O jogo durou 2 
horas, o que parece longo, mas na 
verdade não foi. O tempo voou muito 
rápido. Tommy e Lynn estão agora 
cobertos de cores diferentes, como 
amarelo e verde. Eles tiraram muitas 
fotos como lembrança e riram muito. 
Eles provavelmente participarão no 
próximo ano se a atividade ainda 
estiver acontecendo.

476. Paintball476. Paintball
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Charles and Brittany own a house 
together. Actually, they built it four 
years ago. It cost them more or less 
$600 000. They keep on changing 
things though. Last summer, they built 
a pool. Two years ago, they changed the 
floors. This year, they want to enlarge 
one balcony and they want to change 
the kitchen counters to put in marble. 
All of these changes are really great, but 
they are really worried. It’s increasing 
the home value and they are not sure 
if this is a good idea. What if they 
have difficulties selling the house later 
because the value is too high compared 
to other houses in the neighborhood? 
Charles is trying to be realistic and 
he thinks they should stop changing 
things. Brittany doesn’t want to stop 
because she likes to improve the way 
her house looks. They agree to change 
some things this year and then to stop 
for at least two more years. After that, 
they will see what they should do.

Charles e Brittany possuem uma casa 
juntos. Na verdade, eles construíram 
há quatro anos. Custou-lhes mais 
ou menos $600.000. Mas eles 
continuam mudando as coisas. No 
verão passado, eles construíram uma 
piscina. Há dois anos, eles mudaram 
os pisos. Este ano, eles querem 
ampliar uma varanda e querem trocar 
os balcões da cozinha para colocar 
em mármore. Está aumentando o 
valor da casa e eles não têm certeza 
se isso é uma boa ideia. E se eles 
tiverem dificuldades para vender a 
casa depois porque o valor é muito 
alto em comparação com outras casas 
do bairro? Charles está tentando ser 
realista e acha que eles deveriam 
parar de mudar as coisas. Brittany 
não quer parar porque gosta de 
melhorar a aparência de sua casa. 
Eles concordam em mudar algumas 
coisas este ano e depois parar por pelo 
menos mais dois anos. Depois disso, 
eles verão o que devem fazer.

477. Mudanças caras477. Expensive changes
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Jules is 20 years old. He is a student 
at a college located far from his 
hometown. The boys at his college all 
play Basketball. It’s not really Jules’ 
thing. The other boys don’t understand 
why and try to convince him to play 
with them. Jules has to explain that 
where he is from, people play baseball, 
not basketball. Actually, Jules grew up 
playing Baseball. When he was 6, he 
used to play with the ball and to throw 
it around with his father and his older 
brothers. During elementary school, 
he used to play every weekend for fun. 
When he was in high school, he played 
in a league. He won a lot of trophies 
and different kinds of awards. The boys 
of his college were impressed and now, 
they understand better. They still want 
Jules to play basketball with them. 
Jules accepts to give it a try, only if they 
accept to play baseball with him another 
day. They agree. They have a deal.

Jules tem 20 anos. Ele é um estudante 
de uma faculdade localizada longe 
de sua cidade natal. Todos os garotos 
da faculdade dele jogam basquete. 
Não é uma coisa pra Jules. Os outros 
meninos não entendem o porquê e 
tentam convencê-lo a brincar com 
eles. Jules tem que explicar de onde 
ele é, as pessoas jogam beisebol, 
não basquete. Na verdade, Jules 
cresceu jogando beisebol. Aos 6 
anos, costumava brincar com a bola 
e jogá-la com o pai e os irmãos mais 
velhos. Durante a escola primária, 
ele costumava jogar todos os fins de 
semana para se divertir. Quando ele 
estava no ensino médio, ele jogou em 
uma liga. Ele ganhou muitos troféus 
e diferentes tipos de prêmios. Os 
meninos de sua faculdade ficaram 
impressionados e agora entendem 
melhor. Eles ainda querem que Jules 
jogue basquete com eles. Jules aceita 
tentar, apenas se eles aceitarem 
jogar beisebol com ele outro dia.Eles 
concordam. Eles têm um acordo.

478. Basquete na faculdade478. Basketball in college
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It was on a Saturday night in July. I was 
on a fishing boat with friends on the 
ocean, a couple of kilometers away from 
the shore. The weather was pleasant, 
but it didn’t last too long. Suddenly, 
it started to rain. At first, it was only a 
soft little rain, but in only a couple of 
minutes, it started to rain heavily. Then, 
lightning started. Everyone on the 
boat including me started to be scared. 
The waves were becoming higher and 
higher, stronger and stronger. We were 
facing an aggressive storm. We tried 
to call for some help, but it was not 
working. No one was responding. We 
didn’t have much of a choice anymore; 
all we had left to do was to wait for the 
storm to pass. It took around 3 hours. It 
was terrible. My day on the ocean was 
ruined. At least, we got back to shore 
safe and sound and we had time to 
catch some fish.

Foi numa noite de sábado de julho. 
Eu estava em um barco de pesca 
com amigos no oceano, a alguns 
quilômetros da costa. O clima estava 
agradável, mas não durou muito. 
De repente, começou a chover. No 
começo, era apenas uma chuva leve, 
mas em apenas alguns minutos, 
começou a chover forte. Então, o 
relâmpago começou. Todos no barco, 
incluindo eu, começaram a ficar com 
medo. As ondas estavam ficando cada 
vez mais altas, mais fortes e mais 
fortes. Estávamos enfrentando uma 
grande tempestade. Tentamos pedir 
ajuda, mas não estava funcionando. 
Ninguém estava respondendo. Não 
tínhamos mais muita escolha; tudo 
o que nos restava fazer era esperar a 
tempestade passar. Demorou cerca 
de 3 horas. Foi terrível. Meu dia no 
oceano foi arruinado. Pelo menos, 
voltamos à praia sãos e salvos e 
tivemos tempo de pegar alguns 
peixes.

479. Chuva forte479. Heavy rain
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Jacky loves to change her hair color 
once in a while. She thinks that it is part 
of her personality. Last year, her hair 
was blond with some purple highlights. 
Now, they are black, but she is getting 
bored with this color. She wants to 
try something new. She goes to her 
hairdresser and she asks to get her hair 
dyed blond again, but she wants them 
to be so pale that they almost look white 
or gray. She read in a magazine that it 
is really trendy. Actually, her favorite 
actress’ hair is like this and she loves 
it. Her hairdresser is unsure about the 
idea. She never dyed anyone’s hair so 
pale before but she is willing to try. 
Unfortunately, it doesn’t come out as 
expected. It looks green. At first, Jacky 
is mad, but then, she thinks the color 
looks good on her. After all, maybe 
green is a good color. Her hairdresser 
offers to do it again, but Jacky doesn’t 
care anymore. She loves her green hair. 
“Green hair, don’t care!”

Jacky adora mudar de cor de cabelo 
de vez em quando. Ela pensa que 
é parte de sua personalidade. No 
ano passado, seu cabelo estava loiro 
com alguns destaques roxos. Agora, 
eles estão escuros, mas ela está 
ficando entediada com esta cor. Ela 
quer tentar algo novo. Ela vai até o 
cabeleireiro e pede para que o cabelo 
dela seja tingido de loiro novamente, 
mas ela quer que eles fiquem sem 
cor para que pareçam branco ou 
cinza. Ela leu em uma revista que isso 
realmente está na moda. Na verdade, 
o cabelo de sua atriz favorita é assim 
e ela adora. Sua cabeleireira não tem 
certeza sobre esta ideia. Ela nunca 
tingiu o cabelo de ninguém para ficar 
sem cor antes, mas está disposta a 
tentar. Infelizmente, eles não ficaram 
como esperado. Eles aparentam ser 
verdes. No início, Jacky fica furiosa, 
mas então, ela pensa que a cor está 
bem nela. Afinal, talvez o verde seja 
uma cor boa. Sua cabeleireira se 
oferece para tingir novamente, mas 
Jacky não se importa mais. Ela adora 
seus cabelos verdes. “Cabelo verde, 
não importa!”

480. O cabelo de Jacky480. Jacky’s hair
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Robin has been working in hospice care. 
She is a nurse. Although she loves her 
job, she also thinks it is hard sometimes 
because she is always seeing people 
suffering. Last week, she had this old 
lady as a patient. She was very nice, 
but she was always alone. No one came 
to visit her. Robin felt really bad for 
her. She wished she could have done 
something for her, but all she could do 
was to be there and to support her. One 
day, she was really happy to see that 
her daughter was coming to visit her. 
That warmed Robin’s heart. The old 
lady seemed very happy about it. They 
spent the day together, playing board 
games and chatting. When her daughter 
had to leave, it was heartbreaking to 
see how sad the old lady was. To make 
her feel better, Robin continued playing 
games  and talked with her all evening. 
The lady was deeply grateful for Robin’s 
support. Unfortunately, she passed 
away a couple of days later.

Robin trabalha em um hospício. Ela 
é enfermeira. Embora ela ame seu 
trabalho, ela também acha que é 
difícil às vezes porque ela está sempre 
vendo pessoas sofrendo. Na semana 
passada, ela teve uma idosa como 
paciente. Ela era muito legal, mas ela 
estava sempre sozinha. Ninguém ia 
visitá-la. Robin sentia-se muito mal 
por ela. Ela desejava poder ter feito 
algo por ela, mas tudo o que ela podia 
fazer era estar lá e apoiá-la. Um dia, 
ela estava realmente feliz em ver que 
sua filha estava vindo visitá-la. Isso 
aqueceu o coração de Robin. A velha 
senhora parecia muito feliz com isso. 
Elas passaram o dia juntas, jogando 
jogos de tabuleiro e conversando. 
Quando sua filha teve que sair, foi 
doloroso ver como estava triste a 
velha senhora. Para fazê-la sentir-se 
melhor, Robin continuou jogando 
e conversou com ela a noite toda. A 
senhora estava profundamente grata 
pelo apoio de Robin. Infelizmente, ela 
faleceu alguns dias depois.

481. A enfermeira481. The nurse
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Jacob’s favorite sport is swimming. 
At his house, in the backyard, Jacob’s 
family has a pool. Every day, during 
the summer time, he swims for an 
hour or two. One day, he had an 
idea. He wanted to learn how to dive. 
Unfortunately, it was not possible 
in his pool because he didn’t have a 
diving board, but he knew a friend 
who had one. Then, he decides to go 
to that friend’s house. But He is a little 
nervous, because he had never tried 
it before. He is scared to hurt himself. 
His friend tells him not to worry. Jacob 
decides to be courageous and he dives. 
As soon as he gets out of the water, he 
is ready to go again. He loves it! He has 
to find a way to convince his parents to 
get a diving board. He wants to be able 
to do it all the time, every day, at his 
house. Until then, his friend says he can 
always come and dive at his place.

O esporte favorito de Jacob é nadar. 
Em sua casa, no quintal, a família 
de Jacob tem uma piscina. Todos 
os dias, durante o verão, ele nada 
por uma hora ou duas. Um dia, ele 
teve uma ideia. Ele queria aprender 
a mergulhar. Infelizmente, isso não 
era  possível em sua piscina, porque 
ele não tinha um trampolim, mas 
ele conhece um amigo que tinha 
uma. Ele decide ir para casa daquele 
amigo. Mas ele fica um pouco 
nervoso, porque ele nunca tinha 
tentado isso antes. Ele tem medo de 
se machucar. Seu amigo lhe diz para 
não se preocupar. Jacob decide ser 
corajoso e mergulha. Assim que ele 
sai para fora da água, ele está pronto 
para ir novamente. Ele ama isso! Ele 
tem que encontrar uma maneira de 
convencer seus pais para comprarem 
um trampolim. Ele quer ser capaz de 
fazer isso o tempo todo, todos os dias, 
em sua casa. Até lá, seu amigo diz que 
sempre pode vir e mergulhar em sua 
casa.

482. Aprenda a nadar482. Learning how to swim
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Sarah loves to watch movies in the 
theater, but when her best friend asked 
her to go watch three movies in a row, 
she was unsure. She thought it was 
going to be too long. She decided to 
give it a shot anyway. The first movie 
was at 3PM and it was a funny movie 
with cartoons. It was more of a family 
movie. The second movie was at 7PM 
so in between the two movies, they 
had time to eat a little something. They 
didn’t want to eat too much because 
they wanted to save space for popcorn 
and cold drinks. They ate a small 
sandwich. Then, the 7PM movie was a 
romantic one. It was the story of a girl 
who marries the love of her life. Finally, 
the last movie was the best one. It was 
at 10PM and it was a horror movie with 
zombies. Sarah came back home late, 
but she was happy with her day. It was 
very entertaining.

Sarah gosta de assistir a filmes no 
cinema, mas quando seu melhor 
amigo lhe convidou para assistir três 
filmes seguidos, ela ficou indecisa. 
Ela pensou que ia ser muito longo. 
Ela decidiu dar-lhe uma chance de 
qualquer maneira. O primeiro filme 
foi às 15h e era um filme engraçado 
com desenhos. Era mais um filme 
de família. O segundo filme foi às 
19h, então entre os dois filmes, eles 
tiveram tempo para comer um pouco. 
Eles não queriam comer muito 
porque queriam poupar espaço para 
a pipoca e as bebidas geladas. Depois, 
o filme das 19h era romântico. Era a 
história de uma menina que casava 
com o amor de sua vida. Finalmente, 
o último filme foi o melhor. Ele foi 
exibido às 22h e era um filme de 
terror com zumbis. Sarah voltou tarde 
para casa, mas ficou feliz com o dia 
que teve. Foi muito divertido.

483. Sarah gosta de assistir a 
filmes

483. Sarah loves to watch movies
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Elliot loves winter because his favorite 
sport is snowboarding. If he could, 
he would do it every day of his life. 
Unfortunately, it’s only possible when 
there’s snow. That’s why he hates 
summer. No one understands him, 
because it’s pretty uncommon to 
hate summer, but he really does. He 
doesn’t like the sun being too strong 
and intense. Also, he doesn’t like how 
he gets sweaty. He feels like it’s more 
tolerable to be cold than to be hot. At 
least, when you’re feeling cold, you can 
wear something else on top of yourself. 
When you’re hot, you can’t help it. Most 
importantly, in the summer, he can’t 
enjoy snowboarding, which is boring. 
He wants to see the white snow, not the 
white beach. Whenever summer ends, 
he gets excited. When the first snow 
falls, he gets really excited. He knows 
what’s coming up soon. He knows 
winter sports are about to start again 
and that’s all he cares about.

Elliot adora o inverno porque seu 
esporte favorito é o snowboard. Se 
pudesse, ele praticaria isso todos 
os dias de sua vida. Infelizmente, 
só é possível quando há neve. É por 
isso que odeia o verão. Ninguém 
o entende, porque é bastante raro 
alguém odiar o verão, mas ele 
realmente odeia. Ele não gosta que 
o sol seja muito forte e intenso. 
Além disso, ele não gosta de como 
ele fica suado. Ele sente que é mais 
tolerável estar frio do que estar calor. 
Pelo menos, quando você está com 
frio, você pode vestir outra coisa 
por cima. Quando você está com 
calor, você não lidar com isso. Mais 
importante ainda, no verão, ele não 
pode curtir um snowboard, o que é 
chato. Ele quer ver a neve branca, não 
a praia branca. Sempre que o verão 
termina, ele fica animado. Quando 
a primeira queda de neve, ele fica 
muito animado. Ele sabe o que está 
prestes a vir. Ele sabe que os esportes 
de inverno estão prestes a começar de 
novo e isso é tudo que ele se importa.

484. Elliot adora snowboard484. Elliot loves snowboarding
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Laura is excited to celebrate the Fourth 
of July this year. Her mother promised 
she would buy some fireworks for her 
and her brother Ken. Ken and Laura 
read online that it was possible to jump 
over fireworks. They are not sure how 
to do it, but they want to try. When 
they realize their mom is going to buy 
some fireworks they get excited. When 
their mom came back from the store, 
they realized that she bought the wrong 
fireworks. Those are too big. They won’t 
be able to jump over it. They get very 
upset. Their mom doesn’t understand 
why they are disappointed. When they 
explain, she can’t believe it. She doesn’t 
want them to try such a thing, even if 
the fireworks were small. She thinks it 
is dangerous. She thinks they can hurt 
themselves severely. Ken and Laura 
agree with her. It doesn’t seem like a 
good idea. Instead, on the Fourth of 
July, they enjoyed the night looking at 
the fireworks popping in the sky. It was 
magical.

Laura está animada para comemorar 
o quatro de julho deste ano. Sua mãe 
prometeu comprar alguns fogos de 
artifício para ela e seu irmão Ken. Ken 
e Laura leram on-line que era possível 
saltar sobre fogos de artifício. Não há 
certeza de como fazer isso, mas eles 
querem tentar. Quando eles percebem 
que sua mãe vai comprar alguns fogos 
de artifício, eles ficam animados. 
Quando sua mãe voltou da loja, eles 
perceberam que ela comprou os fogos 
errados. Esses são muito grandes. 
Eles não serão capazes de pular sobre 
ele. Eles ficam muito chateados. A 
mãe deles não entende por que eles 
estão desapontados. Quando eles 
explicam, ela mal pode acreditar. 
Ela não quer que eles tentem tal 
coisa, mesmo se os fogos de artifício 
são pequenos. Ela acha que isso é 
perigoso. Ela acha que eles podem se 
machucar severamente. Ken e Laura 
concordam com ela. Não parece uma 
boa ideia. Em vez disso, no dia 4 de 
julho, eles curtiram a noite olhando 
para os fogos de artifício estourando 
no céu. Foi mágico

485. O quatro de julho485. The Fourth of July
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Oscar has been single for a while now. 
He thinks he should try something 
new to meet new people. He decides 
to subscribe to an online dating site. 
It’s the first time he tries something 
like that.  First of all, he writes a little 
description of himself. Second of all, 
he uploads a picture of himself. Then, 
he waits for girls to write to him. After 
two weeks, no one wrote to Oscar. He 
doesn’t understand why. He thinks 
he has a good profile and described 
himself perfectly. Then, while looking 
at his profile correctly, he realized that 
he made a mistake. He didn’t post a 
good picture of himself. The picture he 
uploaded was an old picture of himself 
when he used to weigh 35 pounds 
more. That’s the problem with online 
dating sites. People only look at the 
pictures. They don’t really care about 
the description. As soon as he changed 
the picture, he started to get invitations. 
That just proved his point. People only 
look at the pictures, just like If it was 
online shopping.

Oscar está solteiro há algum tempo. 
Ele acha que deve tentar algo novo 
para conhecer novas pessoas. Ele 
decide se inscrever em um site de 
namoro on-line. É a primeira vez que 
ele tenta algo assim. Em primeiro 
lugar, ele escreve uma pequena 
descrição de si mesmo. Em segundo 
lugar, ele envia uma foto de si mesmo. 
Então, ele espera que as meninas vão 
escrever para ele. Depois de duas 
semanas, ninguém escreveu para 
Oscar. Ele não entende o porquê. 
Ele acha que tem um bom perfil e 
se descreveu perfeitamente. Então, 
ao olhar seu perfil corretamente, 
percebeu que cometeu um erro. 
Ele não colocou a melhor foto dele. 
A foto que ele enviou foi uma foto 
antiga dele quando pesava 35 quilos a 
mais. Esse é o problema com sites de 
namoro on-line. As pessoas só olham 
para as fotos. Elas realmente não se 
preocupam com a descrição. Assim 
que ele mudou a foto, ele começou 
a receber convites. Isso acabou de 
provar seu ponto. As pessoas só 
olham para as imagens, apenas como 
se fossem compras on-line.

486. As pessoas só olham para 
as fotos

486. People only look at the pictu-
res
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Oliver is confused. Lately, he has 
been thinking a lot. What are friends? 
Does he have friends? He thinks that 
whenever he is not doing well, no one 
is there for him. People seem not to 
care. He doesn’t know if these are really 
considered as friends then. But what are 
friends anyway? Some people say it’s 
like a family you choose. Oliver doesn’t 
know where he stands. He doesn’t 
know if the people he calls as friends 
are really friends. He doesn’t think he 
considers them as a family. They are 
just good company. They are not people 
he can count on. They are not people 
he trusts. He doesn’t share too many 
things with them. All they do is play 
video games together. Maybe he should 
try to meet new friends. Perhaps he 
needs better people in his life. All these 
questions are haunting Oliver. He is 
hoping that one day, he is going to get 
all the answers he is looking for.

Oliver está confuso. Ultimamente, 
ele tem pensado muito. O que 
são amigos? Ele tem amigos? Ele 
acha que sempre que ele não está 
bem, ninguém está lá para ele. As 
pessoas parecem não se importar. 
Ele não sabe se estes são realmente 
considerados amigos, então. Mas 
afinal, o que são amigos? Algumas 
pessoas dizem que é como uma 
família que você escolhe. Oliver não 
sabe onde ele se encaixa. Ele não 
sabe se as pessoas que ele chama de 
amigos são realmente amigos. Ele 
não acha que ele os considera como 
uma família. Eles são apenas uma 
boa companhia. Eles não são pessoas 
com quem ele possa contar. Eles não 
são pessoas com quem ele confia. 
Ele não compartilha muitas coisas 
com eles. Tudo o que eles fazem 
é jogar vídeo game juntos. Talvez 
ele devesse tentar encontrar novos 
amigos. Talvez ele precise de pessoas 
melhores em sua vida. Todas essas 
perguntas estão assombrando Oliver. 
Ele está esperando que um dia, ele 
vai ter todas as respostas que está 
procurando.

487. A confusão487. The confusion
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Alex passed away when he was only 30 
years old. He was a music collector. He 
knew everything about music. He could 
teach everyone about everything. Every 
little detail about music, he knew it. He 
used to listen to pop, to rock, to country, 
to rap, etc. He knew everything about 
Pink Floyd and Led Zeppelin, his two 
favorite bands. After he passed away, 
his parents decided to give away his 
music collections to friends and family. 
Everyone couldn’t believe how much 
stuff he had. He had all the CDs from 
the Beatles as well as their vinyl. Also 
he had all the CDs of the RollingStones. 
In total, he had over 550 CDs. He was 
a real fan. Perhaps his favorite kind of 
music was old rock. Whenever someone 
would ask him though, he would be 
confused. It was hard for him to tell 
because he liked them all. The only 
thing he didn’t like was heavy metal 
because it was too loud for him.

Alex faleceu quando tinha apenas 
30 anos. Ele era um colecionador de 
música. Ele sabia tudo sobre música. 
Ele poderia ensinar a todos sobre 
tudo. Cada pequeno detalhe sobre 
música, ele sabia. Ele costumava ouvir 
pop, rock, country, rap, etc. Ele sabia 
tudo sobre Pink Floyd e Led Zeppelin, 
suas duas bandas favoritas. Depois 
que ele faleceu, seus pais decidiram 
doar suas coleções de música para 
amigos e familiares. Todo mundo mal 
podia acreditar quanta coisa ele tinha. 
Ele tinha todos os CDs dos Beatles, 
bem como seus vinis. E também tinha 
todos os CDs dos Rolling Stones. No 
total, ele tinha mais de 550 CDs. Ele 
era um verdadeiro fã. Talvez seu tipo 
favorito de música fosse rock antigo. 
Porém, sempre que alguém lhe 
perguntava, ele ficava confuso. Era 
difícil para ele contar, porque gostava 
de todos. A única coisa que ele não 
gostava era de Heavy metal, porque 
era muito alto para ele.

488. Colecionador de Música488. Music Collector
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My first road trip was when I was 21 
years old, with my best friend Laura. 
We decided to go to California for two 
weeks and a half. We were young and 
it was our first trip so we didn’t really 
plan our itinerary correctly. We got 
lost a lot of times. It was very scary. 
Also, we had to sleep in our car for two 
nights because everything was booked. 
There are a couple of mistakes like these 
that we made during our trip. Another 
time, we forgot to put gasoline in. It 
was terrible. Overall though, the trip 
was great. We had a lot of fun. I was the 
driver most of the time and Laura was 
putting the music on. California was 
amazing. Most particularly, we enjoyed 
the views, the beaches and the vibe. 
It was great to discover this beautiful 
state, especially with my best friend. It 
was my first road trip, but it’s not going 
to be the last one.

Minha primeira viagem foi quando 
eu tinha 21 anos, com minha melhor 
amiga Laura. Decidimos ir para 
a Califórnia por duas semanas e 
meia. Nós éramos jovens e era a 
nossa primeira viagem, portanto, 
nós realmente não planejamos 
corretamente o nosso itinerário. Nós 
nos perdemos um monte de vezes. Foi 
muito assustador. Também, tivemos 
que dormir no nosso carro duas noites 
porque tudo estava reservado. Há 
alguns erros como estes que fizemos 
durante a nossa viagem. Outra vez, 
esquecemos de colocar gasolina. Foi 
terrível. Apesar de tudo, a viagem 
foi ótima. Nós nos divertimos muito. 
Eu fui a motorista na maior parte 
do tempo e Laura ficou colocando as 
músicas. Califórnia foi incrível. Mais 
particularmente, nós apreciamos as 
vistas, as praias e o ambiente. Foi 
ótimo descobrir este belo estado, 
especialmente com a minha melhor 
amiga. Foi a minha primeira viagem, 
mas não será a última.

489. Experiência mágica489. Magic experience
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Sebastian’s mother is worried. He is 
going to a party tonight and he is taking 
his car. He said he is not going to drink. 
He told her he is going to be everyone’s 
driver tonight. Sebastian’s mother 
wants to believe him, but she read 
some terrible articles in the news about 
people who drove while they were drunk 
and who killed themselves in a car 
accident. She doesn’t want her dearest 
son to do the same. She wouldn’t be 
able to get over this tragedy. She tells 
him very clearly : “don’t drink and 
drive”. Sebastian promises he won’t and 
then he leaves for the party. The whole 
night, his mom couldn’t sleep. She kept 
on thinking about him. She kept on 
picturing the worst. When she heard 
him coming back home around 3 AM, 
she was happy. She thanked life and 
was very grateful. When she saw that 
he wasn’t drunk, she was very proud. 
Sebastian is a smart boy; he doesn’t 
drink and drive.

A mãe de Sebastian está preocupada. 
Ele está indo para uma festa esta 
noite e ele está levando seu carro. Ele 
disse que não vai beber. Ele disse a 
ela que ele será o motorista de todos 
hoje à noite. A mãe de Sebastian quer 
acreditar nele, mas ela leu alguns 
artigos terríveis no noticiário sobre 
pessoas que dirigiam enquanto 
estavam bêbados e que se mataram 
em um acidente de carro. Ela não 
quer que seu filho mais querido faça 
o mesmo. Ela não seria capaz de 
superar essa tragédia. Ela lhe diz 
muito claramente: “não beba e dirija”. 
Sebastian promete que não vai e 
então ele parte para a festa. A noite 
toda, sua mãe não conseguia dormir. 
Ela continuava pensando nele. Ela 
continuou imaginando o pior. Quando 
ela o ouviu voltar para casa por volta 
das 3 da manhã, ela estava feliz. Ela 
agradeceu a vida e ficou muito grata. 
Quando ela viu que ele não estava 
bêbado, ela estava muito orgulhosa. 
Sebastian é um menino esperto; Ele 
não bebe e dirige.

490. O motorista esta noite490. The driver tonight
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Scott loves to watch cult movies. 
Whenever he gets the chance, he 
watches midnight screening on the 
television. This is when the best movies 
are shown. Most of the time, these are 
classical movies; movies that everyone 
should see once in their life. When 
his girlfriend wants to, they watch it 
together. Most of the time though, she 
sleeps because the movie is at midnight 
and it’s too late for her and she works 
early in the morning. One day, Scott 
wants to see a midnight screening at 
a movie theater. He is hoping he will 
have the chance to do so. That would 
be very nice because it would be on the 
big screen and it would be able to enjoy 
some salted popcorn with a cold drink. 
Also, the sounds would be better and 
louder. Scott keeps on hoping the movie 
theater beside his house will show 
midnight screenings one day.

Scott adora assistir filmes cultos. 
Sempre que ele tem a chance, ele 
assiste a exibição de meia-noite na 
televisão. Isto é quando os melhores 
filmes são exibidos. Na maioria das 
vezes, estes são filmes clássicos; 
filmes que todos devem ver uma vez 
em sua vida. Quando sua namorada 
quer, eles assistem juntos. Na maioria 
das vezes, porém, ela dorme porque o 
filme é à meia-noite e é tarde demais 
para ela, ela trabalha pela manhã. Um 
dia, Scott quer ver uma exibição da 
meia-noite, mas em um cinema. Ele 
espera que ele tenha a chance de fazer 
isso. Isso seria muito bom porque 
seria numa tela grande e poderia 
apreciar uma pipoca salgada com uma 
bebida gelada. Além disso, os sons 
seriam melhores e mais altos. Scott 
continua esperando que o cinema ao 
lado de sua casa mostre exibição das 
meia-noite um dia.

491. Exibição da meia-noite491. Midnight screening
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Going to the beach is always a lot of fun. 
First, you have to get your bag ready. 
Normally, it is better to get a big bag. 
Inside, you put a towel, sunscreen, 
sunglasses, a book to read and a bottle 
of water. Flip-flops are also important. 
When your bag is ready, you are ready 
to go. It is fun to go in the car with the 
windows down. You can feel the breeze 
on your skin and you can sing songs. 
When you get to the beach, you have to 
choose the best spot. The best spot is 
under the shade and not too far from 
the water. If possible, a chair is the best 
option. Otherwise, the towel can also 
be on the ground. Then, all there is left 
to do is to enjoy yourself. You can swim 
in the blue water or get a tan under the 
sun while drinking a cold drink. Some 
people like to play sports like beach 
volleyball. It’s a good way to meet new 
people. Overall, going to the beach is 
always fun.

Ir à praia é sempre muito divertido. 
Primeiro, você tem que preparar 
sua mala. Normalmente, é melhor 
pegar uma mala grande. Dentro, você 
coloca uma toalha, protetor solar, 
óculos de sol, um livro para ler e uma 
garrafa de água. Chinelos também 
são importantes. Quando sua mala 
está pronta, você está pronto para 
ir. É divertido ir de carro com as 
janelas abertas. Você pode sentir a 
brisa em sua pele e você pode cantar 
músicas. Quando chegar à praia, você 
tem que escolher o melhor local. O 
melhor local é sob a sombra e não 
muito longe da água. Se possível, 
uma cadeira é a melhor opção. Caso 
contrário, a toalha no solo fica bem 
também. Então, tudo o que resta a 
fazer é se divertir. Você pode nadar 
na água azul ou pegar um bronzeado 
sob o sol enquanto toma uma bebida 
gelada. Algumas pessoas gostam de 
praticar esportes como vôlei de praia. 
É uma boa maneira de conhecer 
novas pessoas. Em geral, ir à praia é 
sempre divertido.

492. Diversão e mar492. Fun and sea



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.504

504

Página

My worst birthday party was when I 
was 8 years old. It was supposed to be 
very fun. I invited all of my friends and 
everyone came. At first, we were all 
enjoying ourselves. Then, a lot of bad 
things happened. First of all, one of 
my friends got hit by the baseball ball 
when we were playing. He started to 
bleed a lot. My mother had to call his 
mom so that she could pick him up. 
Then, he went to the hospital. Not too 
long after this first incident, we ate the 
cake. Another of my friends started to 
be very sick. We will never know if it 
was caused by the cake or the food my 
mother cooked that day, but that friend 
of mine started to vomit a lot. Maybe it 
was caused by something he had before 
the birthday party. Just when I thought 
nothing could get worse, another of my 
friends got stung by a bee. He is really 
allergic to bees. Happily, he was fine 
because we took him to the hospital. 
Overall though, that birthday was an 
awful one.

Minha pior festa de aniversário foi 
quando eu tinha 8 anos de idade. Era 
para ser muito divertido. Eu convidei 
todos os meus amigos e todos vieram. 
No começo, estávamos todos nos 
divertindo. Então, um monte de 
coisas ruins aconteceram. Primeiro 
de tudo, um dos meus amigos foi 
atingido pela bola de beisebol quando 
estávamos jogando. Ele começou a 
sangrar muito. Minha mãe teve que 
chamar sua mãe para que ela pudesse 
pegá-lo. Então, ele foi para o hospital. 
Não muito tempo depois deste 
primeiro incidente, nós comemos 
o bolo. Outro dos meus amigos 
começou a ficar muito doente. Nunca 
saberemos se foi causado pelo bolo ou 
pela comida que minha mãe cozinhou 
naquele dia, mas aquele amigo meu 
começou a vomitar muito. Talvez 
tenha sido causado por algo que ele 
comeu antes da festa de aniversário. 
Só quando eu pensei que nada 
poderia piorar, outro de meus amigos 
foi picado por uma abelha. Ele é 
muito alérgico a abelhas. Felizmente, 
ele estava bem porque o levamos para 
o hospital. No geral, esse aniversário 
foi um horror.

493. Tudo estava errado493. Everything was wrong
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My family isn’t a typical family. They 
are a very embarrassing family. They 
always do strange stuff that no one 
would do. For example, my mother has 
three brothers and when the three of 
them are together during family parties, 
they drink a lot and tell embarrassing 
jokes. No one laughs except them. 
Sometimes it’s very nasty and raw 
jokes. It’s just an awkward moment for 
everyone. When I have some friends 
over and they start doing such a thing, 
I get very ashamed. They are just very 
loud, noisy and annoying. Also, my 
mother has a sister. Her sister and her 
love to dress the same way, with really 
odd clothes. The other day, they went 
for brunch wearing a pink dress with 
white fur. It was a very weird dress and 
both of them were wearing the same 
one. It was confusing and embarrassing, 
especially when I noticed that everyone 
was looking at us. Believe me, that’s 
just the tip of the iceberg of my 
embarrassing family.

Minha família não é uma família 
típica. Eles são uma família muito 
embaraçosa. Eles sempre fazem 
coisas estranhas que ninguém faria. 
Por exemplo, minha mãe tem três 
irmãos e quando os três estão juntos 
durante festas familiares, eles bebem 
muito e contam piadas embaraçosas. 
Ninguém ri, exceto eles. Às vezes são 
piadas desagradáveis e impróprias. 
É apenas um momento embaraçoso 
para todos. Quando tenho alguns 
amigos e eles começam a fazer tal 
coisa, fico muito envergonhado. Eles 
são exatamente muito espalhafatosos, 
barulhentos e irritantes. Além 
disso, minha mãe tem uma irmã. 
Sua irmã e ela adoram se vestir da 
mesma maneira, com roupas muito 
estranhas. Outro dia, elas foram 
para um “café matinal” vestindo 
um vestido rosa com pele branca. 
Era um vestido muito estranho e 
ambas estavam usando o mesmo. Era 
confuso e embaraçoso, especialmente 
quando eu notei que todo mundo 
estava olhando para nós. Acredite, 
essa é apenas a ponta do iceberg da 
minha família embaraçosa.

494. Família típica494. Typical family
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Lewis is very happy and proud. His 
beloved sister Shawna is pregnant and 
he is going to be the godfather. He 
is really looking forward to meeting 
the new baby, the new addition to the 
family. When Shawna gives birth on 
a cold night of February, everyone is 
excited. It’s a little boy and Shawna 
and her boyfriend decide to call him 
Bryan. Bryan arrives in the family as 
a gift. Everyone falls in love with him. 
He looks just like his father. Lewis can’t 
believe he is the godfather. He is very 
grateful. It’s the first time he has such a 
responsibility. Although Lewis doesn’t 
want to have a kid of his own, he knows 
he is going to love baby Bryan like his 
own. This is exactly what the family 
needed. It’s like a fresh new start, a 
different chapter of their life. It’s the 
beginning of a beautiful life.

Lewis está muito feliz e orgulhoso. 
Sua amada irmã Shawna está grávida 
e ele vai ser o padrinho. Ele está 
realmente ansioso para conhecer 
o novo bebê, o novo membro da 
família. Quando Shawna dá à luz 
em uma noite fria de fevereiro, todo 
mundo fica animado. É um garotinho 
e Shawna e seu namorado decidem 
chamá-lo de Bryan. Bryan chega na 
família como um presente. Todo 
mundo se apaixona por ele. Ele se 
parece com seu pai. Lewis não pode 
acreditar que ele é o padrinho. Ele 
é muito grato. É a primeira vez que 
ele assume essa responsabilidade. 
Embora Lewis não queira ter seu 
próprio filho, ele sabe que vai adorar 
o bebê Bryan como se fosse seu. Isso é 
exatamente o que a família precisava. 
É como um novo começo, um capítulo 
diferente de sua vida. É o começo de 
uma vida linda.

495. Feliz e orgulhoso495. Happy and proud
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David and Leah have been together 
for 6 years. They have a 3 years old 
daughter named Monica. On their last 
trip to the Dominican Republic, David 
had a surprise for Leah. He asked her 
to marry him. Leah couldn’t believe it. 
She was incredibly happy. Of course, 
she said yes. The rest of their trip was 
amazing. When they went back home, 
Leah called all of her family to tell them 
the good news. When she called her 
brother, she had a sad surprise. Her 
brother had bad news to tell her. He 
was getting a divorce. No need to say 
that when Leah told him she was going 
to get married, he wasn’t enthusiastic. 
Actually, he told her that marriage is 
the end of everything. Leah didn’t want 
to believe him. She understood that the 
situation was different for him and his 
ex-wife, but she knew that David and 
her were going to be happy. Indeed, 
they lived happily ever after. Marriage 
wasn’t the end of them.

David e Leah estão juntos há 6 
anos. Eles têm uma filha de 3 anos 
chamada Monica. Em sua última 
viagem à República Dominicana, 
David faz uma surpresa para Leah. 
Ele pediu que ela se casasse com ele. 
Leah não podia acreditar. Ela estava 
incrivelmente feliz. Claro, ela disse 
que sim. O restante da sua viagem 
foi incrível. Quando voltaram para 
casa, Leah chamou toda a família para 
contar a eles a boa notícia. Quando 
ela ligou para seu irmão, ela teve uma 
surpresa triste. Seu irmão tinha uma 
má notícia para lhe dizer. Ele estava 
se divorciando. Nem precisa dizer 
que quando Leah lhe disse que ia se 
casar, ele não ficou entusiasmado. 
Na verdade, ele lhe disse que o 
casamento é o fim de tudo. Leah não 
queria acreditar nele. Ela entendeu 
que a situação era diferente para 
ele e sua ex-esposa, mas ela sabia 
que David e ela iriam ser felizes. Na 
verdade, eles viveram felizes para 
sempre. O casamento não era o fim 
deles.

496. Feliz no casamento496. Happy in marriage
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Mathew isn’t really in good shape. In 
the last couple of years, he gained 100 
pounds. He is starting to feel ashamed 
of his own body. He tends to compare 
himself a lot to others. He thinks 
his body doesn’t correspond to most 
people. He doesn’t know what to do 
anymore. He starts reading a magazine 
for runners. He sees a lot of people 
running in his neighborhood and he 
is thinking perhaps he could try. Also, 
there are many beautiful parks around 
where he could run. The magazine has 
an interesting article. It is called “from 
your couch to running a mile”. The title 
intrigues Matthew. He starts reading 
the article. It is suggesting a plan to 
follow for beginners to be able to run 
one mile in less than a week. Matthew 
is willing to try. For the whole week, he 
does everything according to the plan. 
Then, he runs his first mile. It’s harder 
than he thought, but he succeeded. He 
is very proud of himself.

Mathew não está realmente em boa 
forma. Nos últimos dois anos, ele 
ganhou 45 quilos. Ele está começando 
a sentir vergonha de seu próprio 
corpo. Ele tende a comparar-se 
muito com os outros. Ele acha que 
seu corpo não corresponde à maioria 
das pessoas. Ele não sabe mais o que 
fazer. Ele começa a ler uma revista 
para corredores. Ele vê muitas 
pessoas correndo em seu bairro e 
ele está pensando que talvez ele 
poderia tentar. Além disso, existem 
muitos belos parques em volta de 
onde ele poderia correr. A revista tem 
um artigo interessante. É chamado 
de “do seu sofá para correr uma 
milha”. O título intriga Mathew. Ele 
começa a ler o artigo. O artigo está 
sugerindo um plano a seguir para que 
os novatos possam correr uma milha 
em menos de uma semana. Matthew 
está disposto a tentar. Durante toda a 
semana, ele faz tudo de acordo com o 
plano. Então, ele correu sua primeira 
milha. É mais difícil do que ele 
pensava, mas ele conseguiu. Ele está 
muito orgulhoso de si mesmo.

497. Corredor497. Runner
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Philip is 14 years old. He doesn’t really 
play any sports, but he wants to try. 
He is thinking about baseball. His high 
school has a baseball league and it 
seems fun. Also, all the popular boys 
play in the team and he is thinking he 
should do the same. Philip decides to 
subscribe. A week later, the coach of the 
team calls him. He wants to meet him 
to do some tests. Philip has to succeed 
in the baseball tryouts. He has to meet 
the coach next Monday. When Monday 
comes, he is very anxious. He isn’t too 
confident. He tries to do all the tests, 
but he thinks he isn’t doing a good job. 
The coach tells him he is going to call 
him again in two days if he is accepted 
in the team. Philip has no hope. He 
knows he didn’t do good. When the 
coach calls him on Wednesday, he can’t 
believe it. He is accepted. How is that 
possible? Philip is grateful to be part of 
the baseball team.

Philip tem 14 anos. Ele realmente 
não joga nenhum esporte, mas ele 
quer tentar. Ele está pensando em 
beisebol. Sua escola tem uma liga 
de beisebol e parece divertido. Além 
disso, todos os meninos populares 
jogam na equipe e ele está pensando 
que deve fazer o mesmo. Philip decide 
se inscrever. Uma semana depois, 
o treinador da equipe o chama. Ele 
quer encontrá-lo para fazer alguns 
testes. Philip tem que ir bem nas 
eliminatórias de beisebol. Ele tem 
que encontrar o treinador na próxima 
segunda-feira. Quando chega a 
segunda-feira, ele está muito ansioso. 
Ele não está muito confiante. Ele 
tenta fazer todos os testes, mas ele 
acha que não está fazendo um bom 
trabalho. O treinador diz que ele vai 
chamá-lo novamente em dois dias, 
se ele for aceito na equipe. Philip não 
tem esperança. Ele sabe que não foi 
bem. Quando o treinador o chama na 
quarta-feira, ele não pode acreditar. 
Ele é aceito. Como isso é possível? 
Philip está grato por fazer parte da 
equipe de beisebol.

498. Philip joga beisebol498. Philip plays baseball
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Charlotte and Tracy are two best 
friends. They are both 16 years old 
and they go to the same high school. 
Tonight, there’s a school dance at their 
school. It’s the last one of this school 
year. Both of them are really excited. 
Charlotte is hoping to meet Ben and 
to tell him that she likes him. Tracy 
doesn’t care about the boys. She just 
wants to dance all night and to drink 
cold drinks. When the night comes, they 
are really thrilled. Charlotte is wearing a 
blue dress and Tracy is wearing a yellow 
one. When they get there, Charlotte is 
upset. Ben is not here. In fact, he is not 
coming anymore. He has other plans. 
Charlotte decides to dance all night with 
Tracy instead and to talk with other 
classmates. She meets new people. It 
turned out to be a fun night. The music 
is really good. Hopefully, she is going to 
have another chance to tell Ben about 
her feelings.

Charlotte e Tracy são duas melhores 
amigas. Ambas têm 16 anos e vão 
para a mesma escola. Hoje à noite, 
há uma aula de dança em sua escola. 
É a última deste ano escolar. Ambas 
estão muito animadas. Charlotte está 
esperando encontrar Ben e dizer-lhe 
que gosta dele. Tracy não se importa 
com os meninos. Ela só quer dançar 
a noite toda e beber bebidas geladas. 
Quando a noite chega, elas estão 
realmente entusiasmadas. Charlotte 
está usando um vestido azul e Tracy 
está vestindo um amarelo. Quando 
chegam lá, Charlotte está chateada. 
Ben não está aqui. Na verdade, ele 
não está mais vindo. Ele tem outros 
planos. Charlotte decide dançar a 
noite toda com Tracy e conversar com 
outros colegas. Ela conhece novas 
pessoas. Transformou em uma noite 
divertida. A música é realmente boa. 
Esperançosamente, ela terá outra 
chance de dizer para Ben sobre seus 
sentimentos.

499. Ele não está aqui499. He is not here
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Harry is in love with his girlfriend 
Natasha. They do everything together. 
They go to the movie theater, they go 
out to fancy restaurants, they go for 
walks and they go shopping. The only 
problem is that Natasha is a jealous 
girlfriend. She is very dependent on 
Harry. She can’t stand the idea of seeing 
him with other girls, even if they are 
only friends. The other day, Harry was 
talking on the phone for two hours. 
Natasha could hear it was the voice of 
a girl. Furious, she took the phone out 
of his hands and started to yell at the 
person on the other line. Actually, it was 
Harry’s sister. Natasha felt very bad and 
ashamed. She said she was sorry, but 
it was too late. Although Harry loved 
her, it was starting to be too much. He 
couldn’t stand her behavior any longer. 
Unfortunately, they broke up the same 
day. Having a jealous girlfriend is 
unhealthy.

Harry está apaixonado por Natasha, 
sua namorada. Eles fazem tudo 
junto. Eles vão para o cinema, saem 
para restaurantes chiques, fazem 
passeios e saem para fazer compras. 
O único problema é que Natasha é 
uma namorada ciumenta. Ela é muito 
dependente de Harry. Ela não suporta 
a ideia de vê-lo com outras garotas, 
mesmo que sejam apenas amigas. 
No outro dia, Harry estava falando 
ao telefone por duas horas. Natasha 
podia ouvir que era a voz de uma 
menina. Furiosa, ela pegou o telefone 
das mãos dele e começou a gritar com 
a pessoa na outra linha. Na verdade, 
era a irmã de Harry. Natasha sentiu-
se muito mal e envergonhada. Ela 
disse que estava arrependida, mas 
era tarde demais. Embora Harry a 
amasse, isso estava começando a ser 
demais. Ele não aguentava mais o seu 
comportamento. Infelizmente, eles 
terminaram (o namoro) no mesmo 
dia. Ter uma namorada ciumenta não 
é saudável.

500. Menina Furiosa500. Furious girl
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Fiona has been doing ice skating 
competitions since she was six years 
old. When she was younger, she used to 
say that she was “skating for glory.” She 
used to practice every day, sometimes 
for 3 hours in a row. Her parents were 
always supporting her. Actually, she 
won many trophies and different kinds 
of awards. Now, she is 21 and she is 
better than she has ever been. She is 
doing very difficult figures and it is 
very impressive. She is training for the 
Olympics. It requires a lot of discipline 
and a strict diet, but she doesn’t mind. 
For Fiona, ice skating competitions are 
‘a piece of cake’. She is very determined. 
She wants to win a medal and somehow, 
she knows she will. She still has to wait 
a couple more years, but soon enough, 
she will be skating for glory again. Until 
then, she is going to train very hard, 
every day, with the help of her coach.

Fiona faz competições de patinação 
no gelo desde que ela tinha seis 
anos de idade. Quando era mais 
nova, ela costumava dizer que 
estava “patinando para a glória”. Ela 
costumava praticar todos os dias, às 
vezes por 3 horas seguidas. Seus pais 
sempre a apoiaram. Na verdade, ela 
ganhou muitos troféus e diferentes 
tipos de prêmios. Agora, ela tem 21 
anos e ela é melhor do que nunca. Ela 
está fazendo números muito difíceis e 
isso é muito impressionante. Ela está 
treinando para as Olimpíadas. Isso 
requer muita disciplina e uma dieta 
rigorosa, mas ela não se importa. 
Para Fiona, competições de patinação 
no gelo são “mamão com açúcar”. 
Ela é muito determinada. Ela quer 
ganhar uma medalha e de alguma 
forma, ela sabe que vai. Ela ainda tem 
que esperar mais alguns anos, mas 
em breve, ela estará patinando para 
a glória novamente. Até lá, ela vai 
treinar muito, todos os dias, com a 
ajuda de seu treinador.

501. Competições de patinação501. Skating competitions
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Sandy is a little puppy. She lives in the 
countryside far from the city, with her 
owner Sammy. Every day, Sandy plays 
outside for 5 hours while Sammy is 
gardening. She loves it. When it rains, 
she has to stay inside and it makes her 
sad. She wouldn’t mind playing under 
the pouring rain, but Sammy won’t let 
her do so because otherwise, she gets 
all wet and dirty. One day, when it was 
raining heavily, Sandy decided to go 
anyway. She had a lot of fun. She played 
in the grass, then in the dirt. It was 
really nice. When she came back home, 
Sammy was upset with her. She had 
to clean her in the bath. Sandy hates 
taking baths so she suddenly regretted 
going outside. Next time it’s going to 
rain, she is going to listen to Sammy 
and she will stay in, even if it’s boring. 
She’d rather be bored than having to 
take a bath.

Sandy é uma cadelinha. Ela vive 
no campo longe da cidade, com 
sua proprietária Sammy. Todos os 
dias, Sandy brinca fora por 5 horas 
enquanto Sammy está cuidando do 
jardim. Ela adora isso. Quando chove, 
ela tem que ficar lá dentro e isso a 
deixa triste. Ela não se importaria 
de brincar sob a chuva torrencial, 
mas Sammy não vai deixá-la fazer 
isso porque caso contrário, ela fica 
toda molhada e suja. Um dia, quando 
estava chovendo muito forte, Sandy 
decidiu ir de qualquer forma. Ela se 
divertiu muito. Ela brincou na grama, 
e depois na terra. Foi realmente muito 
bom. Quando ela voltou para casa, 
Sammy ficou chateada com ela. Ela 
teve que limpá-la no banho. Sandy 
odeia tomar banho, então ela de 
repente se arrependeu de sair para 
fora. Na próxima vez que for chover, 
ela vai ouvir Sammy e ela vai ficar lá 
dentro, mesmo que seja chato. Ela 
prefere ficar entediada do que ter que 
tomar um banho.

502. Filhote de Sammy502. Sammy’s puppy
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According to Ruby, the best part 
about Christmas time is to decorate 
the Christmas tree. It’s her favorite 
tradition of this lovely holiday. Every 
year, one week before Christmas Eve, 
she decorates the tree with her family. 
Everyone has their own task. Her 
father is the one who has to go buy 
the tree. Ruby has to put the lights 
on. They normally choose colorful 
lights. Her older brother Carlos has 
to put up the Christmas balls. These 
are very beautiful. They are red and 
green with some glitters. Then, her 
younger brother Bradley puts the other 
ornaments on. That includes the small 
golden stars and the fluffy and white 
snowflakes. Her mother puts the houses 
and the church under the tree. It’s the 
village. All the little small buildings 
are handmade by their grandmother. 
Finally, the youngest of the family, 
which is her sister Rebecca, has to put 
the star on the tip of the tree. Every 
year, they do it the exact same way and 
every year, it’s magical and amazing.

De acordo com Ruby, a melhor parte 
sobre o Natal é decorar a árvore de 
Natal. É sua tradição favorita deste 
feriado encantador. Todos os anos, 
uma semana antes da véspera de 
Natal, ela decora a árvore com sua 
família. Todo mundo tem sua própria 
tarefa. Seu pai é aquele que tem que 
ir comprar a árvore. Ruby tem que 
acender as luzes. Eles normalmente 
escolhem luzes coloridas. Seu irmão 
mais velho Carlos tem que colocar 
as bolas de Natal. Estas são muito 
bonitas. Elas são vermelhas e verdes 
com alguns brilhos. Então, seu irmão 
mais novo Bradley coloca os outros 
ornamentos. Isso inclui as pequenas 
estrelas douradas e os flocos de neve 
fofos e brancos. Sua mãe coloca 
as casas e a igreja sob a árvore. É 
uma aldeia. Todos os pequenos 
monumentos são feitos à mão por 
sua avó. Finalmente, a mais nova 
da família, que é sua irmã Rebecca, 
tem que colocar a estrela na ponta 
da árvore. Todos os anos, eles fazem 
a mesma coisa de todos os anos, é 
mágico e surpreendente.

503. Luzes do Natal503. Lights of Christmas
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Michael’s passion is to collect cars. He 
has a lot of money so he can afford to 
buy many cars. Some are really old and 
antique, but some are brand new. Some 
are black and very simple and others are 
colorful and extravagant. Sometimes, 
he participates in car expositions. This 
way, he can show his collection to 
people. Only a few people have as many 
cars as he does. What he likes the most 
though, is to cruise down the boulevard 
with his cars. When he does so, he feels 
free. He feels like there are no limits. 
It’s always funny to see people looking 
at him. They are always surprised to see 
these old cars cruising the boulevard. 
When he has the chance, he takes his 
children for a car ride. They go around 
the city, they go out for an ice cream 
cone and then they come back. It’s 
always a lot of fun.  Michael’s passion 
amuses everyone.

A paixão de Michael é colecionar 
carros. Ele tem um monte de 
dinheiro, então ele consegue se dar 
ao luxo de comprar muitos carros. 
Alguns são realmente velhos e 
antigos, mas alguns são novos. Alguns 
são pretos e muito simples e outros 
são coloridos e extravagantes. Às 
vezes, ele participa de exposições de 
carro. Desta forma, ele pode mostrar 
sua coleção para as pessoas. Apenas 
poucas pessoas têm tantos carros 
quanto ele. O que ele mais gosta é 
cruzar a avenida com seus carros. 
Quando ele faz isso, ele se  sente 
livre. Ele sente que não há limites. 
É sempre engraçado ver as pessoas 
olhando para ele. Elas sempre ficam 
surpresas ao ver esses carros antigos 
cruzando a avenida. Quando ele tem 
a chance, ele leva seus filhos para um 
passeio de carro. Eles andam pela 
cidade, saem para tomar um sorvete 
casquinha e depois voltam. É sempre 
muito divertido. A paixão de Michael 
diverte todo mundo.

504. A paixão de Michael504. Michael’s passion
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It was a sunny Sunday afternoon. Emily 
wanted to go to the beach. Her parents 
were not too excited about the idea 
because they had to drive an hour to 
reach the beach, but Emily was being 
very insistent so they decided to go. It 
was a peaceful day and happily, there 
were not too many people. They sat 
down not too far from the water. Emily 
went for a swim with her dad but the 
waves were strong. They didn’t stay too 
long inside the sea. Instead, they went 
back to the white and hot sand and they 
started to build a sand castle. They were 
trying to build the biggest one. Emily’s 
mother was taking pictures. She wanted 
to keep some souvenirs of this day. 
After the sunset, they decided to go eat 
at the beach restaurant. They ordered 
seafood and it was really good. Then, 
they head back home. That day at the 
beach was the best day of the summer.

Era um domingo ensolarado à tarde. 
Emily queria ir para a praia. Seus 
pais não estavam entusiasmados com 
a ideia, porque tinham que dirigir 
uma hora para chegar à praia, mas 
Emily estava sendo muito insistente 
para que eles decidissem ir. Foi um 
dia de paz e felizmente, não havia 
muitas pessoas. Eles se sentaram 
não muito longe da água. Emily foi 
nadar com seu pai, mas as ondas 
eram fortes. Eles não ficaram muito 
tempo dentro do mar. Em vez disso, 
eles voltaram para a areia branca 
e quente e começaram a construir 
um castelo de areia. Eles estavam 
tentando construir o maior. A mãe 
de Emily estava tirando fotos. Ela 
queria manter algumas lembranças 
deste dia. Depois do pôr do sol, eles 
decidiram ir comer no restaurante 
da praia. Eles pediram frutos do mar 
e estava realmente bom. Então, eles 
voltam para casa. Naquele dia na 
praia foi o melhor dia do verão.

505. Lugar Pacífico e feliz505. Peaceful and happily place
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Celine is still very young, but she wants 
to learn how to swim. Her family has 
a pool in the backyard but she never 
learned how to swim so she never 
had the chance to enjoy the pool. 
Her parents decided to pay for some 
private swimming classes. During the 
beginning of the summer, twice a week, 
on Tuesdays and Thursdays, Gabriella 
the swimming teacher would come to 
Celine’s house to teach her. They would 
practice in Celine’s pool. Learning how 
to swim is harder than Celine thought. 
It requires a lot of practice. She asks 
her parents to have more classes. Her 
parents accept to pay Gabriella for 
one more day of the week, on Friday. 
For the rest of the summer, Celine has 
three classes a week, which is more 
than enough. At the end of the summer, 
she is a really good swimmer and she 
feels confident about her skills. These 
swimming classes were really helpful.

Celine ainda é muito jovem, mas 
ela quer aprender a nadar. Sua 
família tem uma piscina no quintal, 
mas ela nunca aprendeu a nadar já 
que ela nunca tem a oportunidade 
de desfrutar da piscina. Seus pais 
decidiram pagar algumas aulas 
particulares de natação. Durante 
o início do verão, duas vezes por 
semana, às terças e quintas-feiras, 
Gabriella, a professora de natação, 
viria à casa de Celine para ensiná-
la. Elas iriam praticar na piscina 
de Celine. Aprender a nadar é mais 
difícil do que Celine pensou. Exige 
muita prática. Ela pede que seus 
pais tenham mais aulas. Seus pais 
aceitam pagar Gabriella por mais 
um dia da semana, na sexta-feira. 
Para o resto do verão, Celine tem 
três aulas por semana, o que é mais 
do que suficiente. No final do verão, 
ela é uma nadadora muito boa e 
ela se sente confiante sobre suas 
habilidades. Estas aulas de natação 
foram realmente úteis.

506. Aulas particulares de 
natação

506. Private swimming classes
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When Martine has to go to work, she 
has to walk by a park. Every Wednesday 
morning, there are always a lot of 
people at the park. She didn’t know 
why but she was curious. One day, she 
decided to stop by and to ask what was 
happening. Her neighbor Tony told her 
that there was tango every Wednesday 
morning at the park. It was free classes 
for whoever wanted to try. At first, 
Martine wasn’t interested, but then, 
Tony convinced her to try it with him. 
After all, it was free. She has to go to 
work an hour later, but it’s totally worth 
it. Tango at the park is actually very 
nice. Martine is enjoying those classes 
and after a couple of weeks, she is 
getting really good. When the summer 
ended, tango classes at the park 
stopped. Tony and Martine were sad, 
but they had a good idea. They decided 
to take private tango classes every 
Wednesday night during wintertime.

Quando Martine tem que ir trabalhar, 
ela tem que andar por um parque. 
Todas as quartas-feiras de manhã, 
tem sempre um monte de gente no 
parque. Ela não sabia por quê, mas 
estava curiosa. Um dia, ela decidiu 
parar e perguntar o que estava 
acontecendo. Seu vizinho Tony 
lhe disse que havia tango todas as 
quartas-feiras de manhã no parque. 
Eram aulas gratuitas para quem 
quisesse tentar. No início, Martine 
não estava interessada, mas então, 
Tony a convenceu a tentar (fazer as 
aulas) com ele. Afinal, era grátis. Ela 
tem que ir trabalhar uma hora depois, 
mas vale a pena. Tango no parque 
é realmente muito bom. Martine 
está curtindo essas aulas e depois de 
algumas semanas, ela está ficando 
muito boa. Quando o verão acabou, 
as aulas de tango no parque pararam. 
Tony e Martine ficaram tristes, 
mas tiveram uma boa ideia. Eles 
decidiram fazer aulas particulares de 
tango todas as noites de quarta-feira 
durante o inverno.

507. Dança507. Dancing
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Crystal has a cat named Chocolate. 
Chocolate is brown and chubby, that’s 
why she picked that name. One day, 
she went to the pet store to buy a step 
pet. She was hoping that with that cat 
toy, Chocolate would lose some pounds. 
She was very surprised by the price 
of these. They were around $100. It 
was more than what she could afford. 
She went back home, upset. Then she 
had an idea. She called her father who 
happens to be a carpenter. She was 
thinking perhaps that he could build a 
step pet made of wood for Chocolate. 
This way, she would save a lot of money. 
Her dad thinks this is a funny idea, but 
he accepts because he knows Crystal 
would be happy. It required only a few 
days for him to build it. It was perfect. 
It was exactly what Crystal was looking 
for. She covered the step pet with some 
carpet and then it was even better. 
Chocolate was really happy with his toy, 
but he didn’t lose too many pounds. At 
least, he could play with his claws.

Tatiana tem um gato chamado 
Chocolate. O chocolate é marrom e 
gordinho, é por isso que ela escolheu 
esse nome. Um dia, ela foi para o 
petshop para comprar uma escada 
para animal de estimação. Ela estava 
esperando que, com aquele brinquedo 
de gato, Chocolate perderia alguns 
quilos. Ela ficou muito surpresa com 
o preço deles. Eles estavam em torno 
de  100 dólares. Isso era mais do que 
podia pagar. Ela voltou para casa, 
chateada. Então teve uma ideia. Ela 
ligou para o pai, que é carpinteiro. 
Ela estava pensando que talvez ele 
poderia construir uma escada para 
animal de estimação em madeira 
para Chocolate. Dessa forma, ela 
economizaria muito dinheiro. Seu pai 
acha que essa é uma ideia engraçada, 
mas ele aceita porque ele sabe que 
Tatiana ficaria feliz. Ele precisou 
apenas de alguns dias para construir. 
Ficou perfeito. Era exatamente o 
que Tatiana estava procurando. 
Ela cobriu a escada para animal de 
estimação com um pouco de tapete 
e, em seguida, ficou ainda melhor. 
Chocolate ficou realmente feliz com 
seu brinquedo, mas ele não perdeu 
muito quilos. Pelo menos, ele podia 
brincar com suas garras.

508. Ela adora chocolate508. She loves Chocolate
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Peter bought a new phone last week. 
It’s a smart phone and it cost him quite 
a lot of money. Until now, he couldn’t 
use it because he didn’t have a cell 
phone plan. Today, he decided to go 
to the store and he asked for a prepaid 
cell phone plan. There were different 
options. Some included Internet and 
others did not. Peter didn’t care too 
much about having the internet or 
not, but he wanted to have unlimited 
messages. Confused about what he 
should do, he called his friend for some 
help. His friend suggested one plan in 
particular. It’s the same plan as he has 
and it’s not too expensive. Peter thought 
it was a good idea. He chose the same 
prepaid plan as his friend and then he 
went back home. Now he can use his 
phone as much as he wants and he can 
use Wi-Fi. He calls his friend to thank 
him once again. He is happy with his 
choice.

Peter comprou um novo telefone na 
semana passada. É um smartphone e 
isso lhe custou bastante dinheiro. Até 
agora, ele não poderia usá-lo porque 
ele não tinha um plano de telefone 
celular. Hoje, ele decidiu ir para 
a loja e pediu um plano de celular 
pré-pago. Havia diferentes opções. 
Alguns incluíam Internet e outros 
não. Peter não se importava muito 
de ter internet ou não, mas queria 
ter mensagens ilimitadas. Confuso 
sobre o que ele deveria fazer, ele ligou 
para seu amigo para pedir ajuda. 
Seu amigo sugeriu um plano em 
particular. É o mesmo plano que ele 
tem e não é muito caro. Peter pensou 
que era uma boa ideia. Ele escolheu o 
mesmo plano pré-pago do seu amigo 
e depois voltou para casa. Agora ele 
pode usar seu telefone tanto quanto 
ele quiser e ele pode usar wifi. Ele 
ligou para seu amigo para agradecer 
mais uma vez. Ele fica feliz com sua 
escolha.

509. Não posso usá-lo509. I can’t use it
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Nadine has a nephew. He is the son of 
her older sister. Today is her nephew’s 
birthday and she doesn’t know what to 
get him for a gift. She went to the mall 
to buy something, but she couldn’t find 
anything. She decided to call her sister. 
She asked her for her opinion on what 
she should get for her son. Her sister 
told her that he has been wanting a 
teddy bear for months. She thinks it’s 
a good idea. Nadine goes back to the 
mall and she tries to look for a teddy 
bear. She found one but it was a tiny 
one. She knows her nephew would 
prefer having a big one. She keeps on 
shopping. Then, she finds a big one. It’s 
a huge and blue teddy bear. She thinks 
it’s perfect. She buys it. It was only $30. 
She goes directly to her sister’s house 
and gives him the teddy bear. It was the 
best gift he ever had. He decided to call 
it blueberry because of its color.

Nadine tem um sobrinho. Ele é o 
filho de sua irmã mais velha. Hoje é o 
aniversário de seu sobrinho e ela não 
sabe o que dar a ele como presente. 
Ela foi ao shopping comprar alguma 
coisa, mas não conseguiu encontrar 
nada. Ela decidiu ligar para a irmã 
dela. Ela pediu sua opinião sobre o 
que ela deveria pegar para seu filho. 
Sua irmã disse a ela que ele estava 
querendo um ursinho a meses. Ela 
acha que é uma boa ideia. Nadine 
volta para o shopping e ela tenta 
procurar um ursinho de pelúcia. 
Ela encontrou um, mas era muito 
pequeno. Ela sabe que seu sobrinho 
prefere ter um grande. Ela continua 
fazendo compras. Então, ela encontra 
um grande. É um enorme e azul 
ursinho de pelúcia. Ela acha que é 
perfeito. Ela compra. Foi apenas 30 
dólares. Ela vai diretamente para 
casa da irmã e dar a ele o ursinho de 
pelúcia. Foi o melhor presente que 
ele já teve. Ele decidiu chamá-lo de 
mirtilo por causa de sua cor.

510. Quero este presente510. I want this gift
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Xavier is a teenager. He loves to play 
different kinds of sports. He is really 
good at hockey and at football, but his 
favorite sport is basketball. Xavier is a 
little ashamed though because he never 
learned how to ride a bike. He knows 
most people learned it when they were 
kids, but he never got the chance. One 
day, he asks his dad for some help. He 
wants to learn. His dad accepts to help 
him. They go to the store and they buy 
a bike. It was red. They went back home 
and Xavier started to practice in the 
street in front of the house. At first, he 
was not doing well. He keeps on falling 
and at one point, he hurts his knee. 
He is starting to lose his mind but his 
dad keeps on supporting him. After a 
couple of tries, Xavier is able to ride. It 
didn’t take too long actually. His dad 
was impressed and proud. Since then, 
Xavier loves to ride around the city. 
Sometimes, he goes to school by bike.

Xavier é um adolescente. Ele gosta 
de jogar diferentes tipos de esportes. 
Ele é muito bom no hóquei e no 
futebol, mas seu esporte favorito é o 
basquete. Xavier tem um pouco de 
vergonha, porque nunca aprendeu 
a andar de bicicleta. Ele sabe que a 
maioria das pessoas aprendeu quando 
eram crianças, mas ele nunca teve 
a chance. Um dia, ele pede ajuda a 
seu pai. Ele quer aprender. Seu pai 
aceita ajudá-lo. Eles vão para a loja e 
eles compram uma bicicleta. Ela era 
vermelha. Eles voltaram para casa e 
Xavier começou a praticar na rua em 
frente à casa. No início, ele não estava 
indo bem. Ele continua caindo e em 
um ponto, ele machuca o joelho. Ele 
está começando a perder a cabeça, 
mas seu pai continua o apoiando. 
Depois de algumas tentativas, Xavier 
é capaz de montar. Na verdade, isso 
não demorou muito. Seu pai ficou 
impressionado e orgulhoso. Desde 
então, Xavier adora andar pela 
cidade. Às vezes, ele vai para a escola 
de bicicleta.

511. Um cara eclético.511. An eclectic guy.
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Mark doesn’t know if he should 
go to community college. Going to 
Community college seems like a good 
idea, but he is still unsure because he 
heard a lot of bad things about it. On the 
other hand, his friend told him many 
advantages. For example, community 
college is cheaper so you can save 
money. Mark is not really rich so saving 
money seems like a good option. He 
knows he won’t get financial help from 
his parents. Also, one other advantage 
is that the classes are smaller. This way, 
the teacher has more time to help the 
students. Mark is having difficulties 
sometimes concentrating during classes 
so he knows that smaller classes are 
better for him. One last advantage 
is that the programs offer more 
varieties. After thinking about all of the 
disadvantages and advantages, Mark 
takes the decision to go to community 
college. He is saving money, he is going 
to learn faster and his classes are always 
different. It’s really the best option.

Mark não sabe se deve ir para a 
faculdade da comunidade. Ir para 
a faculdade da Comunidade parece 
ser uma boa ideia, mas ele ainda 
está inseguro porque ele ouviu um 
monte de coisas ruins sobre ela. 
Por outro lado, seu amigo lhe disse 
muitas vantagens. Por exemplo, a 
faculdade da comunidade é mais 
barata e assim você pode conservar o 
dinheiro. Mark não é realmente rico 
então economizar dinheiro parece 
ser uma boa opção. Ele sabe que não 
receberá ajuda financeira de seus 
pais. Além disso, uma outra vantagem 
é que as aulas são menores. Desta 
forma, o professor tem mais tempo 
para ajudar os alunos. Mark está 
tendo dificuldades às vezes para se 
concentrar durante as aulas, então ele 
sabe que aulas menores são melhores 
para ele. Uma última vantagem é 
que os programas oferecem mais 
variedades. Depois de pensar sobre 
todas as desvantagens e vantagens, 
Mark toma a decisão de ir para a 
faculdade da comunidade. Ele está 
economizando dinheiro, vai aprender 
mais rápido e suas aulas são sempre 
diferentes. É realmente a melhor 
opção.

512. Sasha é um homem positivo512. Mark is a positive man
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Carol doesn’t like to go to school. Every 
year, when the school year starts, she 
cries. This year, it’s going to be her first 
year in high school. It’s stressful and 
Carol is anxious. On the very first day 
of school, Carol is panicking. It’s big, 
it’s busy, it’s loud and it’s crowded. She 
goes to her first class and she meets one 
of her teachers. His name is Mr. Smith. 
Mr. Smith is actually very nice. He 
notices that Carol is not well. She seems 
very anxious. He asks her what is going 
on. She tells him that she doesn’t like 
school and that high school is making 
her anxious. Her teacher understands. 
High school can be overwhelming. He 
promises that she is going to like it 
better after a couple of months. Carol 
doesn’t believe him. The weeks pass 
by and Carol is starting to like her 
teacher’s class more. After a couple of 
months, she has to admit that she still 
hates school, but at least, she likes Mr, 
Smith’s class.

Carol não gosta de ir à escola. Todo 
ano, quando começa o ano letivo, 
ela chora. Este ano, vai ser seu 
primeiro ano no ensino médio. É 
estressante e Carol está ansiosa. No 
primeiro dia de escola, Carol está em 
pânico. É enorme, está abafado, é 
barulhento e está lotado. Ela vai para 
a sua primeira aula e conhece um de 
seus professores. O nome dele é o 
Sr. Smith. O Sr. Smith é realmente 
muito legal. Ele percebe que Carol 
não está bem. Ela parece muito 
ansiosa. Ele pergunta a ela o que está 
acontecendo. Ela diz que não gosta 
da escola e que a escola está deixando 
ela ansiosa. Seu professor entende. O 
ensino médio pode ser muito pesado. 
Ele promete que ela vai gostar mais 
depois de alguns meses. Carol não 
acredita nele. As semanas passam e 
Carol está começando a gostar mais 
da aula do seu professor. Depois de 
alguns meses, ela tem que admitir 
que ela ainda odeia a escola, mas 
pelo menos, ela gosta da aula do Sr., 
Smith.

513. Lisa não gosta de ir à escola513. Carol doesn’t like to go to 
school
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Some people like online classes because 
you can learn anything from home. It’s 
very flexible. Will doesn’t like online 
classes. He has tried many different 
kinds of classes including French 
classes, literature classes, chemistry 
classes and mathematics classes. He 
hated all of them. He likes how he can 
study from home, but without the help 
of a teacher in front of him, he feels 
like he is learning too slowly. Also, he 
is getting lazy. He keeps on waiting on 
the very last day to do his assignments 
and to read the pages he has to read. 
He accumulates his homework and it 
becomes a true nightmare. This year, 
Will promised himself that he was 
going to take night classes only. This 
way, he is going to learn more. Also, it’s 
surprisingly cheaper. Will will be saving 
money and he will be learning more. It’s 
the perfect combination.

Algumas pessoas gostam de aulas 
on-line, porque você pode aprender 
qualquer coisa em casa. É muito 
flexível. Will não gosta de aulas on-
line. Ele tem tentado muitos tipos 
diferentes de aulas, incluindo aulas 
de francês, aulas de literatura, aulas 
de química e aulas de matemática. Ele 
odiava todas elas. Ele gosta do fato 
que ele pode estudar de casa, mas sem 
a ajuda de um professor diante dele, 
ele sente que está aprendendo muito 
devagar. Além disso, ele está ficando 
preguiçoso. Ele continua esperando 
o último dia para fazer suas tarefas 
e ler as páginas que ele tem para ler. 
Ele acumula as tarefas domésticas e 
isso se torna um verdadeiro pesadelo. 
Este ano, Will prometeu a si mesmo 
que iria fazer apenas aulas noturnas. 
Desta forma, ele vai aprender mais. 
Além disso, é surpreendentemente 
mais barato. Will vai economizar 
dinheiro e ele estará aprendendo 
mais. É a combinação perfeita.

514. Meu primeiro dia na escola514. My first day at School
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The Titanic is Mary’s favorite movie. 
She thinks that it is Leonardo Dicaprio’s 
best movie. She doesn’t understand 
why he didn’t win an Oscar for it. Mary 
watched this movie over 20 times and 
although she still cries every time, she 
loves it as much as the first time she 
watched it. She gets really emotional 
when the Titanic hits the iceberg and 
when people start running everywhere. 
When it starts to sink, that’s when she 
cries the most. She can’t believe it’s a 
true story. She doesn’t like to think, 
how so many people suffered. Overall 
though, she likes the movie because 
it’s a love story. She always wanted to 
have a love story like Jack and Rose 
had. It is so passionate and true. Her 
friends don’t understand why she likes 
that movie so much, but she doesn’t 
care. She watches it by herself, with 
popcorn in her bed. The Titanic will 
always remain the best motion picture 
according to her.

O Titanic é o filme favorito de Mary. 
Ela acha que é o melhor filme do 
Leonardo Dicaprio. Ela não entende 
por que ele não ganhou um Oscar por 
isso. Mary assistiu a este filme mais 
de 20 vezes e, embora ela ainda chora 
a cada vez, ela ama tanto como na 
primeira vez que ela assistiu. Ela fica 
muito emocionada quando o Titanic 
bate num iceberg e quando as pessoas 
começam a correr por toda parte. 
Quando começa a afundar, é quando 
ela chora mais. Ela mal pode acreditar 
que é uma história verdadeira. Ela 
não gosta de pensar o como tantas 
pessoas sofreram. No geral, ela 
gosta do filme porque é uma história 
de amor. Ela sempre quis ter uma 
história de amor como Jack e Rose. 
É tão apaixonante e verdadeiro. Seus 
amigos não entendem por que ela 
gosta muito desse filme, mas ela não 
se importa. Ela assiste sozinha, com 
pipoca em sua cama. O Titanic será 
sempre o melhor filme de acordo com 
ela.

515. Trágico histórico515. Tragic History



“Success usually comes to those who are too busy 
looking for it.” — Henry David Thoreau


