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The case of the missing ring 

Script: part four 

 
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 4 – War of the Roses 

Neste episódio você vai aprender como usar a sua entonação, para 

expressar fatos e perguntas.  

Vamos começar o espetáculo. 
 
 
 
Efeito sonoro: Barbeador, lixando as unhas, se penteando, etc  

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Olhe só pra eles, “the bride, 

the groom, the bride’s mother and the best man”. Tão pacientes, 

tanta expectativa... 

 

Efeito sonoro: Barbeador, lixando as unhas, se penteando, etc 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Eu acho que estou gostando 

disso... Fazendo a barba, lixando as unhas, me penteando duas 

vezes por dia. Tão incomum, tão relaxante, tão em paz... (tão 

delicado, tão perfeito, tão refrescante, tão)... 
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 (Interrompendo o inspetor, quase gritando) Inspector? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) O quê?!? Ah, sim, o caso. 

 Yes? Do you have a question for me? 

 

 (Choramingando) Have you found my ring, inspector? 

 

 Yes inspector, have you found my daughter's ring? 

 

 Inspector, as the best man, I must insist that you tell us what you 

have discovered. 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Céus eu odeio essa gente, 

sempre fazendo perguntas. Certo, é hora de acabar com o suspense 

e dizer para eles quem é o culpado. 

... Best man. You have lent the groom 5,000 pounds haven't you?  

 

 Errrr... 

 

          That was not a question, that is a fact.  

(Efeito sonoro: em pensamento) A minha voz desce quando 

estou afirmando algo.  

And you are in love with the bride aren't you?   

(Efeito sonoro: em pensamento) Espero que ele tenha notado 

que isso também não é uma pergunta 

 

 I didn't take the ring inspector. You do believe me, don't you? (Em 

pânico) Don't you? 
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 (Efeito sonoro: em pensamento) A-ha, a voz dele subiu aqui 

quando ele disse (imitando/em tom de gozação) don't you? Don’t 

you? Isso quer dizer que ele está fazendo uma pergunta, ele quer 

mesmo saber se eu acredito nele. 

 

 Don't you? Don't you? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Ele tem culpa de ser um tolo, 

nada mais.  

Best man, do not worry. You are a fool, but you are not a thief. 

Speaking of fools, my dear, you are the prettiest fool in the land, 

aren’t you? 

 

 (Confusa) Am i? I don't know inspector, I hope... 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Novamente, isso não foi uma 

pergunta, é um fato. A minha voz desce quando eu afirmo algo. Eu 

vou ter que repetir... De novo.  

My dear, you are a very pretty fool, aren't you? You say that you 

love your future husband, but it is easy to see that you do not love 

him at all!!! 

 

   She doesn't love him?!!! 

 

Efeito sonoro: Som dramático 
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 (Efeito sonoro: em pensamento) Sim, a noiva não ama o noivo 

e isso que dizer que ela tem um bom motivo para roubar a aliança! 

It is very easy to see, my dear. And so, you had a very good reason 

to steal your own wedding ring… To stop your wedding to a man 

you hate..... Didn't you!  

 

 (Em prantos) You're right inspector.... It's true. I don't love him. 

 

Efeito sonoro: Som dramático 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Eu sei que é verdade: por isso 

minha voz desceu no final... Eu estava afirmando um fato.   

And as for your future husband...  

 

 Inspector, surely you don't think I took the ring, do you? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Bom, agora que você falou, 

noivinho – você tem motivo mas não tem a habilidade ou a 

esperteza. 

You had a very good reason to steal the ring. You owe a lot of 

money to the best man. But no, you are a gambler and a liar but 

you are not a thief. Are you? 

 

 Inspector, that is a fact. I am definitely not a thief. But that only 

leaves one person, doesn't it?  

 

 Very true. 
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 Surely it can't be... (é interrompido pela mãe da noiva) 

 

 

 I hope you don't mean to... (é interrompida pela noiva) 

 

Mummy? Mummy! You didn't take my ring, did you? Did you? 

Mummy? 

 

 (Efeito sonoro: em pensamento) Ela é uma menina simpática, 

mas é bem burrinha. Eu posso dizer pela entonação para cima, que 

a pergunta é sincera. 

 Madam, why did you want to do the flowers at this wedding? 

 

 Every mother wants her daughter's wedding to be beautiful, 

inspector. 

 

 Every normal mother... But you had another reason, didn't you?  

You didn't want your daughter to marry the groom. You wanted her 

to marry a man with money, the best man, didn't you?  But you 

knew she hated him, like she hates all men -  

 

 I hate them, all of them!! 

 

 You stole the ring from the best man’s pocket while you were fixing 

the wedding flowers to his jacket. 

 

 Gosh, is that what you were doing? I thought it was a funny place 

to pin the flowers... 
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 Exactly. Now, I think it is time for you to tell the truth, isn't it? 

(Efeito sonoro: em pensamento) sim, a verdade, a verdade toda, 

e nada mais... Bom, vamos aos fatos. A mãe da noiva acredita que 

dinheiro é mais importante que felicidade, então ela queria que sua 

filha se casasse com o homem rico – o padrinho de casamento – ao 

invés do noivo endividado. Então ela roubou o anel enquanto 

arrumava as flores no paletó to padrinho!  

 

 Curse you inspector, you and your downward intonation: you are 

right again.  

 

 Mummy? 

 

It's true: I know my daughter doesn't want to get married. 

(Desdenhosamente) she wants to be happy. But I got married 

and I was never happy! Who wants to be happy? She should marry 

a man with money, with power, with position, instead of someone 

like... Like... 

 

    'ello treacle! 

 

 Daddy! 

 

 

     Anyone seen my racehorse?     

          

 Efeito sonoro: cavalo relinchando 
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Apresentadora: Esse foi mais um caso solucionado pelo Inspector Stone. He never 

leaves a stone -  

 

 Unturned, yes I know. Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


