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The case of the missing ring 

Script: part three 

 
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 3 - Fight Club 

Neste episódio você vai estudar a forma negativa do tempo verbal 

Passado Simples. 

Vamos começar o espetáculo. 
 
 
 
Efeito sonoro: No jardim de noite 

 

 Sim... O caso da aliança roubada. Um caso extremamente difícil... 

Por sorte, eu estava à altura do desafio. Eu usei um truque de 

detetive das antigas – não tem problema, ele já morreu – eu me 

escondi do lado de fora de uma janela aberta e escutei enquanto os 

suspeitos discutiam e acusavam uns aos outros. Por enquanto, tudo 

nos planos... 

 

Efeito sonoro: Conversa ao longe vai ficando mais clara – a noiva, a mãe da 

noiva, o noivo e o padrinho de casamento discutem 
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 (Chorando, brava) I didn't! I didn't steal the ring. Why would I 

steal my own wedding ring?  Mummy, tell them I didn't steal the 

ring. You saw everything when you were doing the flowers. 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Típico, mãe e filha se 

protegendo. A noiva diz que a mãe sabe que não foi ela, porque ela 

podia ver tudo enquanto ela arrumava as flores para o casamento. 

 

 Darling, of course you didn't stole your ring. Somebody stole your 

ring darling, but it wasn't you. You didn't stole it.  

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Muito estranho. A mãe da 

noiva cometeu um erro de gramática. Ela disse “you didn’t stole”, 

quando deveria ter dito “you didn’t steal” interessante. 

 

 It was probably one of those dreadful men -  

 

 

 It wasn't me!!! 

 

 Surely you know I didn’t take the ring. You were standing right next 

to me. Didn't you see who took the ring?! 

 

 Young man, I didn't saw anything. Now tell me, is it true that you 

owe the best man a lot of money? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) De novo não! Normalmente, 

quando se forma o “past simple” negativo em inglês, começamos 

com o sujeito, como “i”, “you” ou “we”. Depois você usa a palavra 
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“didn’t” seguida pelo infinitivo do verbo. Então ao invés de dizer “i 

didn't saw”, você deveria dizer “i didn't see”. Era um 

comportamento muito estranho... Mal sabia eu que ela ainda faria 

nada menos que mais três erros com negativas do passado simples, 

só nesse episódio. 

 

 It's true, mother of the bride, surely you saw what happened. You 

were standing very close to me when you were putting that flower 

on my jacket.  

 

 Best man, I can't hear you. You must speak more clearly next time. 

Now, please tell us why you lent the groom 5,000 pounds!  

 

 (Gritando) I said, you were standing next to me when the ring 

went missing.  

 

 Mummy, you were standing very near to him... 

 

 It's no good, I can't hear a word anyone is saying. Now, best man, 

you didn’t answering my question.  

 

Efeito sonoro: Som por causa do erro gramatical 

 

 Aí está... O primeiro de três erros no “past simple”. Parece que 

ninguém percebeu. Nem mesmo a mãe da noiva. Ela começou a 

perguntar ao padrinho por que ele emprestou 5000 libras ao noivo. 

 

   Why did you lend the groom 5000 pounds?  

 



 

Inspector Stone – The Case of the Missing Ring (Page 4 of 5)  
© BBC Learning English 2011 

 
 

 Mummy, he said that you saw what happened.  

 

 No, no, no, darling, I didn't had my glasses.  

 

Efeito sonoro: Som por causa do erro gramatical 

 

 O segundo erro. De novo, parece que ninguém reparou, a única 

coisa que repararam é que eu não estava lá... 

 

Now, where is that inspector? Inspector... Inspector!!! This really is 

very bad. We didn't brought him here just to disappear!   

 

Efeito sonoro: Som por causa do erro gramatical 

 

 O terceiro e último erro no negativo do “past simple”. Mas tudo o 

que queriam fazer, parece, era me encontrar... E discutir entre si. 

 

 Where is the inspector??  Inspector?!  Inspector!!!  

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Não há paz para o detetive. 

Não, nunca, até que eu fale com eles! Por sorte, a janela da qual eu 

estava ouvindo já estava aberta e não era longe do chão, então era 

fácil... Uuf... Argh... Pular a janela e...   

 

Efeito sonoro: Barulho de janela quebrando 

 

 ...ooh, argh, ooff... pular... Uf, ai, uf... Entrar... 
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 Ohhh!!! Inspector stone!  He never leaves a stone... 

 

 

 (Um pouco confuso) unturned, yes, I know. Thank you. 

 

 

Efeito sonoro: O inspetor sacode a poeira; barulhos de cacos de vidro.  

 

  Well inspector??  Have you found the ring? 

 

 Ladies and gentlemen, please...  

 

 (Interrompendo) Inspector, have you solved the mystery? Have 

you found my daughter's ring? 

 

   Madam, I know who took your daughter's ring. 

 

Efeito sonoro: Raio e trovoada 

 

 Who is it inspector, who stole the ring? 

 

Efeito sonoro: Raio e trovoada 

 

Apresentadora: E então, qual é a verdade? Quem roubou a aliança e por quê? E 

cadê o cavalo, eu gosto do cavalo, eles sempre se livram do 

cavado... Bom (pequena tosse) te vejo no próximo episódio, 

quando o Inpector Stone irá revelar tudo sobre o Caso da Aliança. 


