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The case of the missing ring 

Script: part two 

 
 
A transcrição abaixo não é uma cópia fiel do áudio. 
 
 
Apresentadora: Bem-vindo ao Inspector Stone uma produção da BBC Learning 

English. 

   Série 1 – O Caso da Aliança 

Episódio 2 - The Ring 

Neste episódio você vai praticar a escuta por informações 

importantes em inglês. 

Vamos começar o espetáculo. 
 
 
 
Efeito sonoro: Pingos de água, eco, sons de suspense. 
 
 
 (Efeito sonoro: em pensamento) sim... O caso da aliança. Um 

caso muito, muito difícil. Uma aliança no valor de 5000 libras 

desaparece apenas 3 horas antes do casamento. Minhas 

investigações iniciais serviram para confirmar que... Sem dúvida é 

um caso para um detetive muito experiente. Mas primeiro, eu tinha 

uma tarefa importante para terminar... 

 
Efeito sonoro: Marteladas, batidas, etc. Os barulhos cessam abruptamente.  
 

 (Chamando ao longe) Inspector? Are you ok?  
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(Efeito sonoro: em pensamento) Oh, não! Preciso distraí-lo, 

rápido... 

(Gritando) Err, yes, just coming. Can I have a cup of tea! 

 

 (Confuso) Tea? Oh, okay... 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Grunhindo... resmungando... 

Agora sim. 

 

Efeito sonoro: Sons de descarga / pia de banheiro / porta abrindo e 

fechando/ etc. Enquanto o Inspetor fala consigo mesmo. 

 

 Agora eu podia continuar minhas investigações. Eu precisava 

perguntar a todos os convidados exatamente quando eles viram a 

aliança pela última vez. E se as histórias não baterem... Te peguei! 

Eu resolvi começar pela pessoa mais problemática primeiro, a mãe 

da noiva.   

 

Efeito sonoro: Porta abrindo e fechando. 

 

 A word, madam. 

 

 (Arrogantemente) May I help you, inspector??? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) bem como eu esperava: ela 

estava dificultando muito as coisas. 

 (Ameaçadoramente) Yes, when did you… (barulho de xícara no 

pires) (docemente) Oh, bride, tea, lovely, thank you. 

 



 

Inspector Stone – The Case of the Missing Ring (Page 3 of 6)  
© BBC Learning English 2011 

 
 

  

(Impacientemente) Inspector! 

 

 (Ameaçadoramente) When did you last see the ring? 

 

 Inspector. I am the mother of the bride. So, of course, I was 

arranging the flowers on the suits of the groom and the best man – 

I am an expert in the art of flowers you know. 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Arranjos de flores, que 

interessante. 

Did you see the ring? 

 

 Of course I saw the ring inspector! The best man kept it in his 

jacket pocket. He showed it to the groom. It was in a small red 

plastic box.   

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) ela realmente era uma mulher 

difícil... Mas com trabalho duro e paciência, eu consegui a 

informação de que precisava. O padrinho guardava a aliança numa 

caixinha vermelha no bolso do paletó... Mas será que alguém 

confirmaria a estória dela? Hora de falar com o noivo. 

(acusatoriamente) and you!!! When did you last see the ring? 

 

 Me inspector?? Well, err... Well..., let me think, I was talking to the 

best man. He showed me the ring. It was in a small blue plastic box, 

which he kept in his jacket pocket.  
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 (Efeito sonoro: em pensamento) Muito interessante. Mas o que 

é que a noiva viu? 

You!!! Bride. When did you last see the ring? 

 

 (Chorando) I was fixing my hair and my mother was fixing the 

flowers for the best man and the groom. I saw the best man take a 

large red plastic box out of his pocket. He opened it and showed my 

wedding ring to the groom. Inspector, you will find my ring, won't 

you?? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) eu notei que ela continuava 

com perguntas difíceis, mas por que ela não para de chorar? ... O 

próximo na minha lista: o padrinho de casamento. 

And you!!!!  

 

   Me? 

 

   No, not you, you! 

 

   Me? 

 

   No.... You. Best man.  

 

 

(Inocentemente) who, me? 

 

   Yes, you. When did you last see the ring? 
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 Ah, well, I was talking to the groom. The ring was in a small red 

wooden box. I kept it in my jacket pocket. I showed it to the groom. 

That's the last time I saw it.  

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) bem como eu pensei: outro 

tipo escorregadio. Dava para perceber que eu precisaria estar alerta. 

Eu precisava pensar e de algum lugar para fazê-lo – mas eu sabia 

que não podia voltar ao banheiro... Foi quando eu vi a solução – o 

jardim. 

 

Efeito sonoro: Barulhos no jardim / chuva etc.  

   

Cada um deles me contou a sua estória... Mas algo não estava 

batendo... O que seria? 

 

Efeito sonoro: Trovão 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) então me veio de repente, 

como num sonho... Mas eu sabia que não era sonho. Não, foram 

anos de experiência, somados a um instinto natural de detetive que 

me fizeram perceber que todos os indivíduos cometeram um erro 

em sua estória. O noivo disse que a caixa era azul, mas todos 

disseram: vermelha. A noiva disse que a caixa era grande, mas 

todos disseram que era pequena. O padrinho disse que a caixa era 

de madeira, mas todos disseram que era de plástico.  

 

Efeito sonoro: Chuvarada / trovoada 
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 (Efeito sonoro: em pensamento) e com isso eu tinha todas as 

provas de que precisava. 

 

Efeito sonoro: Chuvarada / trovoada 

 

Apresentadora: Então, qual é a verdade? Quem é o ladrão e será que alguém sabe 

de alguma coisa? No próximo episódio o Inspector Stone descobre 

pistas importantíssimas... no Caso da Aliança.     

 

 


